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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

terMo de traNsMissÃo de carGo
o Governador do Estado do Pará HEldEr ZaHlUTH BarBalHo, por 
afastamento para cumprir agenda oficial no exterior, transmite a Chefia 
do Poder Executivo, no período de 4 a 11 de Novembro de 2021, ao 
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará, deputado Estadual 
fraNciSco daS cHaGaS SilVa MElo filHo, que assume o compromisso 
de manter, defender e cumprir as constituições federal e Estadual, as leis 
infraconstitucionais e de promover o bem geral do povo do Pará.
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

FraNcisco das cHaGas siLVa MeLo FiLHo
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará 

Protocolo: 724034

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 135, inciso V, da constituição 
Estadual, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015, 
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo do cargo de 
Secretário adjunto de recursos Especiais, com lotação na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração.
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, 
r E S o l V E:
art. 1º revogar, a pedido, o decreto datado de 18 de abril de 2019, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.856, de 22 de Abril de 2019, 
que designou MarcElo liMa GUEdES para responder pela direção Geral 
do departamento de Trânsito do Estado do Pará - dETraN.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, 
r E S o l V E:
art. 1º designar rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa 
coElHo para responder, até ulterior deliberação, pela direção Geral do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará - dETraN.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 724035
decreto de 3 de NoVeMBro de 2021

o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual n°. 
5.251, de 31 de julho de 1985;
Considerando o teor do Oficio nº 1475/2021-Chefe de Gabinete, de 29 de 
setembro de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/879314,
r E S o l V E:
art. 1º cessar o motivo pelo qual o caP QoaPM rG 23175 rUBENS TEi-
XEira MaUÉS JÚNior se encontrava à disposição da Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária (SEaP), a contar de 30 de julho de 2021.
art. 2º reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, o caP 
QoaPM rG 23175 rUBENS TEiXEira MaUÉS JÚNior, a contar de 30 de 
julho de 2021, por haver cessado o motivo de sua permanência na Secre-
taria de Estado de administração Penitenciária (SEaP). 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso iii, “i” c/c o art. 90, ambos 
da lei Estadual n°. 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando o teor do ofício nº 1475/2021-chefe de Gabinete, de 29 de 
setembro de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/879314,

r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da casa civil da Governadoria do Estado, o 
caP QoaPM rG 23175 rUBENS TEiXEira MaUÉS JÚNior, a contar de 30 
de julho de 2021.
art. 2º fica agregado o caP QoaPM rG 23175 rUBENS TEiXEira MaUÉS 
JÚNior, a contar de 30 de julho de 2021, em razão de ter passado à dis-
posição da casa civil da Governadoria do Estado, para exercício de função 
de natureza civil.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para Glasgow - Escócia, no pe-
ríodo de 1º a 15 de novembro de 2021, a fim de participar da Conferência 
das partes da convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de 
clima – coP-26, devendo responder pelo Órgão na ausência do titular, 
HUGo YUTaKa SUENaGa, Secretário adjunto.
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar os servidores da Secretario de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade, relacionados em anexo, a viajarem para a cidade de Glas-
gow - Escócia, a fim de participarem da Conferência das Partes da Con-
venção-Quadro das Nações Unidas, sobre a Mudança do clima (UNfccc 
– COP26), nos períodos especificados. 
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

aNeXo ao decreto de 3 de oUtUBro de 2021

serVidor PerÍodo da ViaGeM

rodolPHo ZaHlUTH BaSToS 3 a 13 de novembro de 2021

raUl ProTáZio roMÃo 3 a 12 de novembro de 2021

aNdrEa doS SaNToS coElHo 3 a 13 de novembro de 2021

WENdEll aNdradE dE oliVEira 3 a 13 de novembro de 2021

caMillE BENdaHaN BErMErGUY 2 a 13 de novembro de 2021

caMilla PENNa dE MiraNda fiGUEirEdo 3 a 12 de novembro de 2021

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar VEra lUcia alVES dE oliVEira, Secretária de Estado de comu-
nicação em exercício, a viajar para GlaSGoW-EScÓcia, no período de 3 
à 13 novembro de 2021, a fim de participar da 26ª Conferência das Partes 
da oNU Para Mudanças climáticas – coP26, devendo responder pelo expe-
diente do Órgão no período acima citado, SUElY daS GraÇaS fErrEira 
NEVES dE liMa, diretora de administração e finanças.
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar EVErToN ViEiraS VarGaS, coordenador de relações interna-
cionais, a viajar para a cidade de Glasgow-Escócia, no período de 31 de 
outubro a 12 de novembro de 2021, a fim de participar da 16ª Reunião das 
Partes da convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, 
16ª Reunião das Partes do Protocolo de Quioto (CMP) e da 3ª sessão da 
conferência das Partes servindo como reunião das Partes do acordo de 
Paris (cMa), e conceder, para tanto, de acordo com o decreto nº. 734/92, 
alterado pelo decreto nº. 3.805/99, 12.½ (doze e meia) diárias.
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa, Secretária de Esta-
do de cultura, a viajar para Glasgow - Escócia, no período de 4 a 14 de 
novembro de 2021, a fim de participar da Conferência das partes da Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de clima – coP-26, 
devendo responder pelo Órgão na ausência do titular, BrUNo cHaGaS da 
SilVa rodriGUES fErrEira, Secretário adjunto.
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

Protocolo: 724031

d e c r e t o  Nº 1957, de 27 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$ 53.117.901,43 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
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o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 53.117.901,43 (cinquenta e Três 
Milhões, cento e dezessete Mil, Novecentos e Um reais e Quarenta e Três 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

171022884600009049 - Enc. SEfa 0306 339093 1.609.653,60

291012678214867432 - SETraN 0124 449051 7.039.469,48

291012678214867432 - SETraN 0125 449051 4.356.500,93

291012678214867432 - SETraN 0126 449051 350.439,43

421011648214897642 - fEHiS 6101 449051 2.327.837,99

682010824315058393 - faSEPa 0101 339039 500.000,00

691012312212978339 - SETUr 0101 319011 934.000,00

771012413115088255 - SEcoM 0101 339039 25.000.000,00

842020927200019026 - fiNaNPrEV 0254 339093 8.000.000,00

842020927200019028 - fiNaNPrEV 0290 339093 3.000.000,00

ToTal 53.117.901,43

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
071011545114897608 - SEdoP 0101 449051 16.920,47
071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 2.310.917,52

171022884500003066 - Enc. SEfa 0306 459065 1.609.653,60
291012678214867429 - SETraN 0124 449051 5.738.884,61
291012678214867429 - SETraN 0125 449051 184.903,44
291012678214867429 - SETraN 0126 449051 350.439,43
291012678214867430 - SETraN 0124 449051 563.399,05
291012678214867433 - SETraN 0125 449051 806.012,47
291012678214867505 - SETraN 0124 449051 737.185,82
291012678214867505 - SETraN 0125 449051 3.365.585,02

311010612212978339 - cBM 0101 319017 934.000,00
682010812212974668 - faSEPa 0101 339030 100.000,00
682010812815058399 - faSEPa 0101 339033 20.000,00
682010812815058399 - faSEPa 0101 339039 39.189,00
682010812815088887 - faSEPa 0101 339039 15.000,00
682010824315058391 - faSEPa 0101 339014 15.009,00
682010824315058391 - faSEPa 0101 339033 15.000,00
682010824315058391 - faSEPa 0101 339039 8.000,00
682010824315058392 - faSEPa 0101 339030 60.000,00
682010824315058392 - faSEPa 0101 339033 40.000,00
682010824315058392 - faSEPa 0101 339036 10.000,00
682010824315058392 - faSEPa 0101 339037 90.000,00
682010824315058864 - faSEPa 0101 339030 50.000,00
682010824415058863 - faSEPa 0101 333033 17.802,00
682010824415058863 - faSEPa 0101 339014 10.000,00
682010824415058863 - faSEPa 0101 339030 10.000,00

842020927200019026 - fiNaNPrEV 0254 319001 6.000.000,00
842020927200019026 - fiNaNPrEV 0254 319003 2.000.000,00
842020927200019028 - fiNaNPrEV 0290 319003 3.000.000,00

911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319013 25.000.000,00
ToTal 53.117.901,43

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 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 1960, de 27 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$ 290.028,69 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.

o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 290.028,69 (duzentos e Noventa Mil, 
Vinte e oito reais e Sessenta e Nove centavos), para atender à progra-
mação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

462021339215038841 - fcP 0101 334041 150.000,00

971010342115028831 - SEaP 0101 449051 140.028,69

ToTal 290.028,69

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, 27 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 1961, de 27 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 SUPEráViT, 
no valor de r$ 644.391,53 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 644.391,53 (Seiscentos e Quarenta e 
Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Um reais e cinquenta e Três centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

802010412212974668 - arcoN 0661 339030 30.000,00
802010412212978338 - arcoN 0661 339033 180.000,00
802010412212978338 - arcoN 0661 339037 280.000,00
802010412212978338 - arcoN 0661 339039 150.000,00

901011030215078883 - fES 0349 339014 1.068,21
901011030215078883 - fES 0349 339036 3.323,32

ToTal 644.391,53

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de outubro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 724028

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.627/2021-ccG de 3 de NoVeMBro 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. 2021/1235605,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, Maria VilMa GoNÇalVES dE oliVEira do cargo em 
comissão de Gerente de folha de Pagamento, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 31 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 724032
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aViso de LicitaÇÃo
.

aviso de Licitação - Pregão eletrônico n.º - 14/2021 - ccG/Pa
a casa civil da Governadoria do Estado do Pará avisa que realizará lici-
tação, no tipo menor preço por lote único, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada no fornecimento, sob demanda, de flores, arran-
jos florais, plantas ornamentais e objetos de ornamentação, nos níveis de 
abrangência: local (Belém e região Metropolitana – ananindeua, Ma-
rituba, Benevides e Santa Bárbara), e ESTadUal (municípios do Estado 
do Pará), e NacioNal (demais Estados da federação), visando atender 
a Governadoria do Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações, estimativas de quantidades e valores contidos do 
anexo i (Termo de referência) deste Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: a partir do dia 04/11/2021 no site: www.comprasnet.
gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 17/11/2021
Hora da abertura: 10:30hs (Horário dE BraSÍlia).
luciana Bitencourt Soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 723869

FÉrias
.

Portaria N°. 959/2021-crG, de 03 de Novembro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2021/1246712, de 03/11/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 29 (ViNTE E NoVE) dias de férias regulamentares, a servidora 
BárBara araÚJo NUNES, id. funcional nº. 80846361/2, para gozo no 
período de 10/01/2022 a 07/02/2022, interrompidas através da Portaria 
nº. 41/2020, publicada no doE nº. 34.306, de 10/08/2020, referente ao 
período aquisitivo 2019/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 03 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 960/2021-crG, de 03 de Novembro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2021/1246156, de 03/11/2021;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 04/11/2021, o gozo 
de férias da servidora roSÂNGEla rocHa TorTola, id. funcional nº. 
5952616/2, concedido por meio da Portaria nº. 884/2021-crG, publicada 
no doE Nº. 34.728, de 07/10/2021, para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 03 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 961/2021-crG, de 03 de Novembro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2021/1247455, de 03/11/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado, referente ao mês de dEZEMBro de 2021.

id. fUNcioNal SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo GoZo

57197396/2 THErEZiNHa  oliVEira do roSário 18/11/2020 a 
17/11/2021

06/12/2021 a 
04/01/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 03 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 723880

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 093/2021 – sF/cMG, 
de 03 de NoVeMBro de 2021

Suprido: ESTaNlEY SaMPaio PErES, Mf nº 5900667/2, assessor opera-
cional i; Prazo p/ aplicação: 20 (vinte) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
10 (dez) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 33.90.39 (outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); fonte de recurso: 0101/0301; or-
denador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior.

Protocolo: 723966
 eXtrato de Portaria Nº 094/2021 – sF/cMG, 

de 03 de NoVeMBro de 2021
Suprido: aldo VaNdaMME SilVa PESSoa, Mf nº 4218818/2, assessor 
de Segurança; Prazo p/ aplicação: 20 (vinte) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 10 (dez) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 
33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); fonte de re-
curso: 0101/0301; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Junior.

Protocolo: 723971

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 977/2021 – di/cMG, 
de 03 de NoVeMBro de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Pe-
ríodo: 30/10 a 02/11/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 
(pousada); Servidores: TEN cEl QoPM Jorge fabrício dos Santos, Mf nº 
5788285/4 e cB PM aldo Vandamme Silva Pessoa, Mf nº 4218818/2; or-
denador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 723965
eXtrato de Portaria Nº 978/2021 – di/cMG, 

de 03 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 25/10/2021; Quantidade de diárias: 1,0 (ali-
mentação); Servidor: MaJ QoPM Khistian Batista castro, Mf nº 57198337/2; or-
denador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 723996
eXtrato de Portaria Nº 976/2021 – di/cMG, 

de 03 de NoVeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
29/10 a 02/11/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação); Servido-
res: 3º SGT PM Bruno oseas Silva dos Santos, Mf nº 57199652/2 e Sd 
PM Jonas Vilhena cardoso, Mf nº 6401646/2; ordenador de despesa: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 723872
eXtrato de Portaria Nº 975/2021 – di/cMG, 

de 03 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Paragominas/Pa; Servidores/Período/diárias: MaJ QoPM 
adriano rogerio dantas Monteiro, Mf nº 54192566/1, 1º SGT PM Geraldo 
Miranda Santos, Mf nº 5696577/2, cB PM fabricio luiz Matos Boução, Mf 
nº 57222016/2, cB PM Ulisses Pampolha Bráz, Mf nº 4220310/2, Sd PM 
luciano audai ferreira Pereira, Mf nº 6402188/3, de 25 a 27/10/2021 (três 
de alimentação e uma de pousada), MaJ QoPM Heitor lobato Marques, 
Mf nº 57198332/3, de 25 a 26/10/2021 (duas de alimentação e uma de 
pousada), 1º SGT PM andré costa carvalho, Mf nº 54193101/3, de 25 a 
27/10/2021 (três de alimentação e duas de pousada) e MaJ QoPM Khistian 
Batista castro, Mf nº 57198337/2, de 26 a 27/10/2021 (duas de alimen-
tação); ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 723836

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

FÉrias
.

Portaria nº 519/2021-PGe.G., de 03 de novembro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias à servidora, adriana dos Santos Mon-
teiro, id. funcional nº 5889948/1, no período de 16.11.2021 a 15.12.2021, 
referente ao período aquisitivo 2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ViViaNE rUffEil TEiXEira PErEira
Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício

Protocolo: 723926
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria. N° 161/2021 – GaB/seac
Belém Pa, 28 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
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora caliaNE PiNHEiro da coSTa, Matrícula, 5929112-
3, Gerente, a responder pela Chefia de Gabinete/SEAC, no período de 
03/11/2021 a 01/12/2021, por ocasião do gozo 29 dias restantes de férias 
interrompidas da titular JaMilE NaSSar Maia, Matrícula 5946070-1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 28 de outubro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JUNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 723398

diÁria
.

Portaria 162/2021-GaB/seac
Belém Pa, 29 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, pu-
blicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1228922
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 4,5 (quatro e meia) diárias no período 
de 08/11/2021 a 12/11/2021, a serviço aos Municípios de Parauapebas 
e canaã dos carajás, no Estado do Pará, cujo objetivo será a entrega de 
veículos que ficarão à disposição das usinas, credenciamento de cartão de 
abastecimento e também a apresentação junto a empresa que fará assis-
tência técnica nos veículos, naqueles municípios.

MaTrÍcUla NoME do SErVidor cPf
5947176-2 faBrÍcio PiNTo dE BarroS 667.073.742-49
5920408-3 iValdo afoNSo XaViEr dE aMoriM 219.328.752-04
5959599-1 HUGo MoraES liMa 731.420.692-91

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 29 de outubro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 723399

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 163/2021-GaB/seac
Belém Pa, 03 de novembro 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. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 
24.01.1994, e
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores/pe-
ríodos abaixo relacionados:

MaTr fUNc NoME do SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

5951487-2 caroliNa SalES GoMES 01/06/2020 – 31/05/2021 03/01/2022 – 01/02/2022

5929112-3 caliaNE PiNHEiro da coSTa 04/05/2020 - 03/05/2021 03/01/2022 - 01/02/2022

5890606-3 aMaNda caroliNa ENGElKE SaNTaNNa 04/05/2020 - 03/05/2021 03/01/2022 - 01/02/2022

5921564-2 rENaN BriTo GoMES JaNaU 21/12/2020 - 20/12/2021 03/01/2022 - 02/02/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 03 de novembro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 723400

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 244 de 03 de NoVeMBro de 2021
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013; coNSidEraNdo ne-
cessidades institucionais no âmbito desta fundação ParáPaZ, nos termos 
do 2021/1231125;
rESolVE:art. 1º - designar o servidor liaNi do Socorro dE oliVEi-
ra diaS, identidade funcional nº 5958694/1, ocupante do cargo de dire-
tor, para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 002/2021, 
celebrado entre a fundação ParáPaZ e claro BraSil S/a, cNPJ nº 
40.432.544/0001-47, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica es-
pecializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), 
incluido um sistema informatizado de gerenciamento on-line, que permita 
a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis comntratadas 
e faturas do Plano cooporativo, além de cessão, em regime de comoda-
to, de aparelhos telefônicos móveis, em conformidade com as especifica-
ções, qualidade e condições gerais estabelidades no Termo de refrência 
– anexo i do Edital, consoante estabelecido no Processo licitatório n º. 
2019/2044734.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercida pelo Suplente, servidora VaNESSa da SilVa MoUra, identidade 
funcional nº 5946662/1, ocupante do cargo de Gerente.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário, em especial a PorTaria 
Nº 55 de 12 de abril de 2021.
GaBiNETE do PrESidENTE, 03 dE NoVEMBro dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 723717

.

.

errata
.

errata do eXtrato de PUBLicaÇÃo do
editaL PreGÃo eLetrÔNico FUNdaÇÃo ParÁPaZ Nº 011/2021
Processo nº 2021/988101
onde se lê:
daTa da aBErTUra: 16 de novembro de 2021.
Leia-se:
daTa da aBErTUra: 18 de novembro de 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 723511

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 245 de 03 de NoVeMBro 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, 06 (seis) diárias e ½ (meia) 
para cada servidor listado abaixo, que viajarão para realização do Projeto 
Técnico: capacita Mais Pará e visita Técnica, Jurídica e administrativa no mu-
nicípio de Parauapebas/Pa, no período de 07 a 13 de novembro de 2021.

serVidor MatrÍcULa

afonso Jose Nascimento de lima 5953814/1

liani do Socorro de oliveira dias 5958694/1

Nadilson cardoso das Neves 5945840

Paula andréia Serrão Sampaio 5960433/1

renan ferreira de freitas 5953736/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 723860
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0173-Gs/sePLad, de 03 de NoVeMBro de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2021/1093429;
rESolVE:
Exonerar a pedido, o servidor lUaN NaSciMENTo MESQUiTa, Matrícula nº 
5939982/2, do cargo de Técnico de Patologia clínica, lotado na fundação 
centro de Hemoterapia e hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 
01/10/2.021, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 de 
novembro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 723545

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº1039/2021-daF/sePLad, de 29 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° 2021/1233194;
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria MarGarida liMa MorEira, id. funcional  
nº. 4146/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 10 de janeiro de 2022 a 08 de fevereiro de 2022, referente ao 
triênio de 13.03.2010 a 12.03.2013 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 723431

Portaria Nº 335, de 3 de NoVeMBro 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° 1960, de 27/10/2021 e 1961, de 27/10/2021.
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

aNeXo a Portaria Nº 335, de 3 de NoVeMBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
SEaP

investimentos 0,00 0,00 140.028,69 0,00 140.028,69
obras e instalações

 0101 0,00 0,00 140.028,69 0,00 140.028,69
dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

cEaSa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 534.338,00 0,00 534.338,00

contrato Estimativo
 0261 0,00 0,00 534.338,00 0,00 534.338,00

SEcTET
investimentos 0,00 0,00 10.440,00 0,00 10.440,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 10.440,00 0,00 10.440,00
SETUr

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 500.000,00 434.000,00 934.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 500.000,00 434.000,00 934.000,00

GESTÃo
Enc. SEfa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 1.635.156,54 0,00 1.635.156,54

despesas ordinárias
 0106 0,00 0,00 25.502,94 0,00 25.502,94
 0306 0,00 0,00 1.609.653,60 0,00 1.609.653,60

fiNaNPrEV
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00

despesas ordinárias
 0254 0,00 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00

SPSM/Pa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEV
 0290 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

arcoN
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 640.000,00 0,00 640.000,00

contrato Estimativo
 0661 0,00 0,00 640.000,00 0,00 640.000,00

PolÍTica Social
crS - cametá

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 4.391,53 0,00 4.391,53

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 4.391,53 0,00 4.391,53

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

SEcUlT
investimentos 0,00 0,00 961.532,38 0,00 961.532,38

obras e instalações

 0101 0,00 0,00 361.532,38 0,00 361.532,38
reforma

 0101 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

SEcoM
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 25.000.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 25.000.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

cultura 0,00 0,00 1.111.532,38 0,00 1.111.532,38

fcP

 0101 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
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SEcUlT
 0101 0,00 0,00 961.532,38 0,00 961.532,38

Encargos Especiais 0,00 0,00 1.635.156,54 0,00 1.635.156,54
Enc. SEfa

 0106 0,00 0,00 25.502,94 0,00 25.502,94
 0306 0,00 0,00 1.609.653,60 0,00 1.609.653,60

Governança 
Pública 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 25.000.000,00

SEcoM
 0101 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 25.000.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 1.684.778,00 434.000,00 2.118.778,00

arcoN
 0661 0,00 0,00 640.000,00 0,00 640.000,00

cEaSa
 0261 0,00 0,00 534.338,00 0,00 534.338,00

SEcTET
 0101 0,00 0,00 10.440,00 0,00 10.440,00

SETUr
 0101 0,00 0,00 500.000,00 434.000,00 934.000,00

Previdência 
Estadual 0,00 0,00 9.000.000,00 2.000.000,00 11.000.000,00

fiNaNPrEV
 0254 0,00 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00

SPSM/Pa
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
fiNaNPrEV

 0290 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Saúde 0,00 0,00 4.391,53 0,00 4.391,53

crS - cametá
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 4.391,53 0,00 4.391,53
Segurança Pública 0,00 0,00 140.028,69 0,00 140.028,69

SEaP
 0101 0,00 0,00 140.028,69 0,00 140.028,69

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 14.262.001,07 12.934.000,00 27.196.001,07

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
0,00 0,00 25.502,94 0,00 25.502,94

0254 - recursos Próprios 
do fundo financeiro da 

Previdência do Estado do Pará 
- SErVidor

0,00 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00

0261 - rEc.ProP.dirETa-
MENTE arrEc.PElo orG.

adM.iNdir               
0,00 0,00 534.338,00 0,00 534.338,00

0290 - recursos do Sistema 
de Proteção Social dos 

Militares
0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 1.609.653,60 0,00 1.609.653,60

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 4.391,53 0,00 4.391,53

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 640.000,00 0,00 640.000,00

ToTal 0,00 0,00 26.075.887,14 14.934.000,00 41.009.887,14

Portaria Nº 336, de 3 de NoVeMBro 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 
1278, de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 1.909.653,60 (Hum Milhão, Novecentos 
e Nove Mil, Seiscentos e cinquenta e Três reais e Sessenta centavos), a 
quota do primeiro 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 336, de 3 de NoVeMBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfESa Social
SEaP

investimentos 211.726,00 88.274,00 0,00 0,00 300.000,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0170 211.726,00 88.274,00 0,00 0,00 300.000,00

GESTÃo
Enc. SEfa

inversões financeiras 0,00 1.609.653,60 0,00 0,00 1.609.653,60
aumento de capital

 0306 0,00 1.609.653,60 0,00 0,00 1.609.653,60

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2021
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Encargos Especiais 0,00 1.609.653,60 0,00 0,00 1.609.653,60
Enc. SEfa

 0306 0,00 1.609.653,60 0,00 0,00 1.609.653,60
Segurança Pública 211.726,00 88.274,00 0,00 0,00 300.000,00

SEaP
 0170 211.726,00 88.274,00 0,00 0,00 300.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0170 - repasse fundo a fundo 

- fUNPEP 211.726,00 88.274,00 0,00 0,00 300.000,00

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 1.609.653,60 0,00 0,00 1.609.653,60

ToTal 211.726,00 1.697.927,60 0,00 0,00 1.909.653,60

Portaria Nº 337, de 3 de NoVeMBro 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$ 121.330.000,00 (cento e Vinte e Um Mi-
lhões, Trezentos e Trinta Mil reais), a quota do terceiro quadrimestre, refe-
rente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de 
acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 337, de 3 de NoVeMBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

GESTÃo
Enc. SEPlad-ad

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 40.455.000,00 80.875.000,00 121.330.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 40.455.000,00 80.875.000,00 121.330.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 1.035.000,00 1.035.000,00

Enc. SEPlad-ad

 0101 0,00 0,00 0,00 1.035.000,00 1.035.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 40.455.000,00 79.840.000,00 120.295.000,00

Enc. SEPlad-ad

 0101 0,00 0,00 40.455.000,00 79.840.000,00 120.295.000,00
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FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 40.455.000,00 80.875.000,00 121.330.000,00

ToTal 0,00 0,00 40.455.000,00 80.875.000,00 121.330.000,00

Protocolo: 724029

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 21/2021
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
21/2021, na modalidade dispensa de licitação pelo pequeno valor, nos 
termos  do decreto nº 10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto con-
siste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
Tenda com cobertura em lona, Estrutura Metálica, 3 x 3 M, tendo como 
vencedora a empresa:

Lote eMPresa cNPJ VaLor
item 1 Mega Brasil comércio e Serviços de construções Eireli 11.027.186/0001-99 r$ 963,74

Valor global Homologado de r$ 963,74 (novecentos e sessenta e três reais 
e setenta e quatro centavos), atendendo ao interesse da ioEPa.
Belém-Pa, 27 de outubro de 2021.
Jorge luiz Guimarães Panzera
Presidente da ioE

Protocolo: 723620

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 751 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo, o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1222441, 
de 26/10/2021;
rESolVE:
i – coNcEdEr à servidora luzia da Poça Sousa, matrícula nº 5948376/1, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, lotada no Núcleo de aten-
ção Psicossocial, Suprimento de fundos no valor total de r$500,00 (qui-
nhentos reais), para atender despesas de pronto pagamento referente à 
passagens e locomoções, o qual deverá observar a classificação orçamen-
tária abaixo:

Programa de trabalho Fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339033 r$500,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
20 (vinte) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e, para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723618

diÁria
.

Portaria Nº 756 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1242031 (PaE), de 29/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Elvira carolina Scapin Martins, matrícula n° 
5948311/1, ocupante do cargo de analista de investimentos, lotada no 
Núcleo Gestor de investimentos, a viajar a cidade de Goiânia/Go, no pe-
ríodo de 09/11/2021 a 13/11/2021, a fim de participar do 54° Congresso 
Nacional da aBiPEM e 1° congresso de Previdência da aGoPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723998

Portaria Nº 755 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1242031 (PaE), de 29/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Silvina Kelly Gomes da Silva, matrícula n° 
54193919/1, ocupante do cargo de analista de investimentos/coorde-
nadora, lotada no Núcleo Gestor de investimentos, a viajar a cidade de 
Goiânia/GO, no período de 09/11/2021 a 13/11/2021, a fim de participar 
do 54° congresso Nacional da aBiPEM e 1° congresso de Previdência da 
aGoPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723994
Portaria Nº 752 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1242031 (PaE), de 29/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Sandro carepa dias, matrícula n° 5935782/2, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado no Núcleo de con-
trole interno, a viajar a cidade de Goiânia/Go, no período de 09/11/2021 
a 13/11/2021, a fim de participar do 54° Congresso Nacional da ABIPEM e 
1° congresso de Previdência da aGoPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723984
Portaria Nº 753 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1242031 (PaE), de 29/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Tainah Prata Prata, matrícula n° 5956726/1, 
ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada no Núcleo de con-
trole interno, a viajar a cidade de Goiânia/Go, no período de 09/11/2021 
a 13/11/2021, a fim de participar do 54° Congresso Nacional da ABIPEM e 
1° congresso de Previdência da aGoPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723988
Portaria Nº 754 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1242031 (PaE), de 29/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Elaine cristina amaral arantes, matrícula n° 
57193842/4, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada no 
Núcleo de controle interno, a viajar a cidade de Goiânia/Go, no período de 
09/11/2021 a 13/11/2021, a fim de participar do 54° Congresso Nacional 
da aBiPEM e 1° congresso de Previdência da aGoPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723990
Portaria Nº 745 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1221388 (PaE), de 26/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora luzia da Poça Sousa, matrícula nº 5948376/1, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, a viajar ao município de 
Limoeiro do Ajuru/PA, no período de 10/11/2021 a 11/11/2021, a fim de 
realizar diligências relativas ao Processo n° 2020/556052.
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ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de outubro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723439
Portaria Nº 748 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1237924 (PaE), de 28/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor franklin José Neves contente, matrícula nº 
5947025/2, ocupante do cargo de diretor de administração e finanças, a 
viajar a cidade de Brasília/DF, no dia 10/11/2021, a fim de tratar assuntos 
inerentes à Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723450
Portaria Nº 749 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1237934 (PaE), de 28/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora camila Busarello, matrícula nº 55587635/2, 
ocupante do cargo de Procuradora/diretora de Previdência, a viajar a cida-
de de Brasília/DF, no dia 10/11/2021, a fim de tratar assuntos inerentes à 
Gestão Previdenciário do Estado do Pará.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723457
Portaria Nº 750 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1237906 (PaE), de 28/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da 
Silva, matrícula nº 5945964/2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar a 
cidade de Brasília/DF, no dia 10/11/2021, a fim de tratar assuntos ineren-
tes à Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de novembro de 2021. 
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará

Protocolo: 723477

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3204 de 03 de NoVeMBro de 2021
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE 
aPoSENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUa-
da JUNTo ao TcE No ProTocolo 511758/2017-TcE; ProcESSo Nº 
2021/1008788-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. 
202101535/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
0586 de 03/02/2014.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 0586 de 03 de fevereiro de 2014, que apo-
sentou fraNÇa HElENa do carMo faVacHo, Mat. 325058/1, no cargo 
de Professor classe Especial, Nível J, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação- SEdUc, alterando o percentual do adicional por Tempo de Ser-
viço de 60% para 45%, e a sua fundamentação legal, passando a constar: 
art. 6º, incisos i a iV da Emenda constitucional nº. 41/2003, os artigos 2° 
e 5° da Ec n° 47/05, art. 40, §5° da constituição federal/1988, e o art. 
54-a, incisos i, ii, iii, e iV da lei complementar nº. 39/2002, com alte-
rações introduzidas pela lei complementar nº. 49/2005; art. 35, “caput” 

da lei n° 5.351/86 c/c art. 32, “caput” da lei n° 7.442/10; art. 140, iii, 
lei 5.810/94; art. 131, § 1°, inciso iX, da lei n° 5.810/94, recebendo os 
proventos mensais de r$ 4.452,83 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta 
e dois reais e oitenta e três centavos), conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base r$ 2.153,52
aulas Suplementares – 48% r$ 516,84
Gratificação de Titularidade – 5% r$ 133,52
Gratificação de Magistério – 10% r$ 267,04
adicional de Tempo de Serviço – 45% r$ 1.381,91
Proventos Mensais r$ 4.452,83

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/03/2014, data do início dos 
efeitos da Portaria aP nº. 0586/2014.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 723969
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará 
– iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando que o disposto no art. 100,§3º da cf/88;
considerando que a requisição de Pequeno Valor – rPV trata-se daquela re-
lativa a crédito cujo montante atualizado e individualizado, no momento de 
sua expedição, seja igual ou inferior aos parâmetros estabelecidos no art. 87, 
incisos i e ii, da adcT, art. 1º da lei Estadual nº 6.624/2004;
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo ex-
ceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rESolVE:
• Tornar público a íntegra da relação de Requisições de Pequeno Valor – 
rPV pagas rEfErENTE ao MÊS dE SETEMBro/2021.

MÊs de seteMBro/2021
NoMe Processo rPV

Joao NaZarENo NaSciMENTo MoraES 0803493-58.2018.8.14.0000 056/2021 – SSdPP - rPV
EVilaSio fErrEira BaTiSTa 0840260-65.2018.8.14.0301 2021-2012/2JEfP/rPV

TaNia dE caSTro diaS 0838134-08.2019.8.14.0301 2021-363-1JEfP/rPV
Maria da Porificacao PalHETa PaNToJa 0827075-86.2020.8.14.0301 2021-396-1JEfP/rPV

crEUSa Maria dE liMa VilHENa 0836372-54.2019.8.14.0301 2021-287/1JEfP/rPV
lEoNora doS SaNToS GoMES 0861049-51.2019.8.14.0301 2021-793/1JEfP/rPV

Maria JoaNa SilVa E SilVa 0803275-29.2020.8.14.0301 2021-825/1JEfP/rPV
Maria raiMUNda QUarESMa frEiTaS 0807579-71.2020.8.14.0301 2021-826/1JEfP/rPV

Maria JoSE da SilVa SoUZa 0864309-39.2019.8.14.0301 2021-836/1JEfP/rPV
Maria da Graca MiraNda SilVa 0801783-02.2020.8.14.0301 2021-827/1JEfP/rPV

Maria dE NaZarE SoUSa doS SaNToS 0811946-41.2020.8.14.0301 2021-881/1JEfP/rPV
JoSEliNa corrEa foNSEca 0830450-32.2019.8.14.0301 2021-859/1JEfP/rPV
afoNSo doS SaNToS SoUZa 0826443-31.2018.8.14.0301 2020-2353 e 2354/2JEfP/rPV

GEraldo da TriNdadE BraGa alVES 0840260-65.2018.8.14.0301 2021-2013/2JEfP/rPV
fraNciSco BEZErra da SilVa 0834522-96.2018.8.14.0301 2021-447/1JEfP/rPV

JoaNa Maria PErEira fErNaNdES 0859731-67.2018.8.14.0301 2021-687/1JEfP/rPV
JoaNa BaTiSTa da lUZ rocHa 0862761-13.2018.8.14.0301 2021-688/1JEfP/rPV

lUiZa SilVa dE SoUZa 0864028-83.2019.8.14.0301 2021-676/1JEfP/rPV
dalVa BarroS da Maia 0843419-16.2018.8.14.0301 2021-692/1JEfP/rPV

Maria iZaBEl alMEida BraGa 0831294-79.2019.8.14.0301 2021-674/1JEfP/rPV
Maria iNES SaNTa roSa PErEira 0807630-82.2020.8.14.0301 2021-679/1JEfP/rPV

Marc lUci dE MoraES loPES 0864136-15.2019.8.14.0301 2021-804/1JEfP/rPV
HoNE SaNTarEM MarTUraNo 0863997-63.2019.8.14.0301 2021-819/1JEfP/rPV

Maria criSTiNa MoNTEiro da SilVa 0805602-78.2019.8.14.0301 2021-1005/1JEfP/rPV
Maria cESariNa dE oliVEira liMa 0818098-42.2019.8.14.0301 2021-588/2JEfP/rPV
EliZaBETE fErNaNdES NaSciMENTo 0822661-79.2019.8.14.0301 2021-1676/1JEfP/rPV

JarBaS SilVa BriTo 0840260-65.2018.8.14.0301 2021-2014/2JEfP/rPV
aNa lUcia BUlHoES dE liMa 0828136-79.2020.8.14.0301 2021-771/1JEfP/rPV
SUlaMiTa NUNES dE PaUla 0830226-94.2019.8.14.0301 2021-752/1JEfP/rPV

TErESiNHa rodriGUES lira 0801689-54.2020.8.14.0301 2021-763/1JEfP/rPV
JorGE cESar NoVaES rEGo 0840260-65.2018.8.14.0301 2021-2015/2JEfP/rPV

JoSE NaZarENo PErEira dE SiQUEira JUNior 0840260-65.2018.8.14.0301 2021-2016/2JEfP/rPV
MaNoEl BoNifacio SEaBra doS SaNToS 0840260-65.2018.8.14.0301 2021-2017/2JEfP/rPV

Marcio NaTaliNo da MaTa cUNHa 0840260-65.2018.8.14.0301 2021-2018/2JEfP/rPV
roNaldo aNToNio cordEiro dE araUJo 0840260-65.2018.8.14.0301 2021-2019/2JEfP/rPV
SErGio rodriGUES dE SoUZa E oUTroS 0838836-22.2017.8.14.0301 2021-275 E 283/1JEfP/rPV

aBEl cHaGaS da lUZ 0838836-22.2017.8.14.0301 2021-275 E 283/1JEfP/rPV
aNToNio SaNToS GoME 0838836-22.2017.8.14.0301 2021-275 E 283/1JEfP/rPV

Joao PaUlo GoMES da coSTa 0838836-22.2017.8.14.0301 2021-275 E 283/1JEfP/rPV

MaNoEl GilBErTo loBaTo cordEiro 0838836-22.2017.8.14.0301 2021-275 E 283/1JEfP/rPV
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Maria criSTiNa do NaSciMENTo MoNTEiro 0838836-22.2017.8.14.0301 2021-275 E 283/1JEfP/rPV
NElio PENHa GiBSoN 0838836-22.2017.8.14.0301 2021-275 E 283/1JEfP/rPV

ViTal firMiNo dE oliVEira 0838836-22.2017.8.14.0301 2021-275 E 283/1JEfP/rPV
GlaUcia Maria coSTa BriTo 0838836-22.2017.8.14.0301 2021-275 E 283/1JEfP/rPV
EdSoN carTaGENES fraNco 0838836-22.2017.8.14.0301 2021-275 E 283/1JEfP/rPV

JoaNa cHUcrE TEiXEira 0814466-71.2020.8.14.0301 2021-669/1JEfP/rPV
Maria aloidE PEdroSo MoraES 0806866-96.2020.8.14.0301 2021-671/1JEfP/rPV

dEUZariNa da coSTa rEiS 0863620-29.2018.8.14.0301 2021-680/1JEfP/rPV
Maria dE faTiMa da SilVa cordEiro 0823338-12.2019.8.14.0301 2021-713/1JEfP/rPV

Maria raiMUNda carValHo dE carValHo 0812898-54.2019.8.14.0301 2021-707/1JEfP/rPV
NEidE dUarTE PEdroSo 0866436-47.2019.8.14.0301 2021-711/1JEfP/rPV

VEra lUcia dE BriTo fEliPE 0863074-71.2018.8.14.0301 2021-716/1JEfP/rPV
JUdiTH do roSario dE SoUSa 0865238-09.2018.8.14.0301 2021-708/1JEfP/rPV

Maria lUciMira MoTa da coSTa 0878299-34.2018.8.14.0301 2021-743/1JEfP/rPV
MariNildE dE JESUS SilVa VaZ 0803053-61.2020.8.14.0301 2021-777/1JEfP/rPV

fraNciSca cHaGaS aTaidE 0827186-70.2020.8.14.0301 2021-773/1JEfP/rPV

diVaNil GoMES VEloSo 0022240-40.2002.8.14.0301 075 a 076/2021/4VfP - 
proc físico

Maria rUTH da SilVa fErrao 0865461-25.2019.8.14.0301 2021-870/1JEfP/rPV
roSa Maria SilVa da SilVa 0809075-38.2020.8.14.0301 2021-902/1JEfP/rPV

JoaNa lUcia loBaTo NoNaTo 0866581-06.2019.8.14.0301 2021-911/1JEfP/rPV

Maria dE loUrdES ToMaZEli liMa 0868871-91.2019.8.14.0301 2021-908/1JEfP/rPV

Maria iZaBEl PaSSoS fErrEira 0809347-32.2020.8.14.0301 2021-863/1JEfP/rPV
lUcia dE faTiMa frEiTaS MoTa 0803066-94.2019.8.14.0301 2021-855/1JEfP/rPV
lEoNor NaZarE liMa ViEira 0832078-22.2020.8.14.0301 2021-892/1JEfP/rPV

BENEdiTa loUZada GUiMaraES 0813389-61.2019.8.14.0301 2021-853/1JEfP/rPV
TErEZiNHa dE caSSia BarBoSa 0809068-46.2020.8.14.0301 2021-885/1JEfP/rPV

oNEidE Maria da lUZ VaScoNcEloS 0828476-57.2019.8.14.0301 2021-907/1JEfP/rPV
carMEM Maria rEiS dE SoUSa 0824186-96.2019.8.14.0301 2021-956/1JEfP/rPV

Maria daS GracaS GEorGiNa carrEira 0827043-18.2019.8.14.0301 2021-458/2JEfP/rPV
MariNildE dE JESUS SilVa VaZ 0803053-61.2020.8.14.0301 2021-777/1JEfP/rPV
EdNa cElia GoNcalVES da lUZ 0827739-20.2020.8.14.0301 2021-1146/1JEfP/rPV

JUdiTH BraNdao dE araUJo 0839380-73.2018.8.14.0301 2021-598/2JEfP/rPV
aNa faTiMa NaSciMENTo rodriGUES 0849601-18.2018.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPV

aNa carla dE SoUSa MarTiNS 0810255-94.2017.8.14.0301 2021-866/2JEfP/rPV
carloS alBErTo NoGUEira liMa 0825482-27.2017.8.14.0301 2021-544/2JEfP/rPV

Joao BoSco MoUra da SilVa 0840260-65.2018.8.14.0301 2021-2020/2JEfP/rPV
cElia Maria SilVa da aNUNciacao 0832256-39.2018.8.14.0301 2021-286/1JEfP/rPV

SaNdra rEGiNa dE lEMoS MEdEiroS 0831962-16.2020.8.14.0301 2021-775/1JEfP/rPV
ElVira MENdES dE caSTro foNSEca 0830143-44.2020.8.14.0301 2021-811/1JEfP/rPV

lUZaNira BriTo PiNHEiro 0829815-51.2019.8.14.0301 2021-879/1JEfP/rPV
Maria lUcia SilVa dE oliVEira 0803423-40.2020.8.14.0301 2021-890/1JEfP/rPV

oliNdiNa loPES caSEiro 0865459-55.2019.8.14.0301 2021-860/1JEfP/rPV
carMEN lUcia BEZErra dE liMa 0808682-16.2020.8.14.0301 2021-951/1JEfP/rPV

raiMUNdo MaNoEl dE JESUS QUarESMa dE 
MiraNda 0803263-49.2019.8.14.0301 2021-1049/1JEfP/rPV

Maria cUSTodia coNdE MarTiNS 0835162-31.2020.8.14.0301 2021-419/2JEfP/rPV
roSilda GEMaQUE riBEiro 0807372-72.2020.8.14.0301 2021-518/2JEfP/rPV
Maria irENE dE SoUZa rEiS 0807109-74.2019.8.14.0301 2021-1167/1JEfP/rPV

EdNa Maria GaMa SacraMENTo 0805902-06.2020.8.14.0301 2021-1131/1JEfP/rPV
Maria oScariNa daNiN dE SoUSa 0825145-33.2020.8.14.0301 2021-1132/1JEfP/rPV

iEda Maria do NaSciMENTo 0812634-37.2019.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPV
SEBaSTiaNa da coSTa SilVa 0812954-87.2019.8.14.0301 2021-1259/1JEfP/rPV

Maria lUiZa doS SaNToS araUJo 0819809-82.2019.8.14.0301 2021-585/2JEfP/rPV
aNa Maria daS cHaGaS SilVa 0807528-94.2019.8.14.0301 2021-1261/1JEfP/rPV

Maria ESTEr carNEiro loBaTo 0810368-77.2019.8.14.0301 2021-590/2JEfP/rPV
Maria faTiMa GUiMaraES Prado 0829821-58.2019.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPV

SElMa daS GracaS da SilVa BEZErra 0836364-77.2019.8.14.0301 2021-605/2JEfP/rPV
oSMar rEZENdE 0831533-49.2020.8.14.0301 2021-695/1JEfP/rPV

Maria EliaNa PErEira dE aTaidE 0828245-93.2020.8.14.0301 2021-718/1JEfP/rPV
Maria raMoS da SilVa 0832395-20.2020.8.14.0301 2021-955/1JEfP/rPV
raiMUNda NEri loBaTo 0806491-32.2019.8.14.0301 2020-1319/2JEfP

raiMUNdo NoNaTo BaTiSTa cardoSo 0856944-65.2018.8.14.0301 021-420/2JEfP/rPV
doraci da coSTa BarBoSa 0848223-27.2018.8.14.0301 2021-802/1JEfP/rPV

Maria cElESTE SarGES da SilVa 0834242-91.2019.8.14.0301 2021-792/1JEfP/rPV
roNaldo PiNHEiro da coSTa 0831876-45.2020.8.14.0301 2021-792/1JEfP/rPV

oTaVia MoraES SaNTa BriGida 0832176-41.2019.8.14.0301 2020-22/2JEfP/rPV

EdENilSoN MoUra SaNToS 0850948-86.2018.8.14.0301 2021-504/1JEfP/rPV

NacY fErrEira 0806522-18.2020.8.14.0301 2021-766/1JEfP/rPV

irENEidE PiNHEiro da SilVa 0860635-87.2018.8.14.0301 2021-927/1JEfP/rPV
Maria filoMENa PoMPEU 0809557-20.2019.8.14.0301 2021-511/1JEfP/rPV

aNToNio ariSVal dE araUJo 0818280-28.2019.8.14.0301 2021-820/1JEfP/rPV
Maria daS GracaS PaZ dE oliVEira 0801179-41.2020.8.14.0301 2021-871/1JEfP/rPV
aNToNio carloS riBEiro dE caSTro 0844879-67.2020.8.14.0301 2021-448/2JEfP/rPV
raiMUNda fErNaNdES dE MENEZES 0802588-52.2020.8.14.0301 2021-1135/2JEfP/rPV

ZEfEriNo diaS dE SoUSa 0827444-51.2018.8.14.0301 2021-161/2JEfP/rPV
PaUlo roBErTo BaSToS alMEida 0811238-93.2017.8.14.0301 2021-613/2JEfP/rPV

TErEZiNHa dE SoUSa liMa 0864056-51.2019.8.14.0301 2021-521/1JEfP/rPV
Maria roGilda MEirElES da PoNTE 0809759-60.2020.8.14.0301 2021-789/1JEfP/rPV
Maria lidUiNa filo crEao Garcia 0805979-15.2020.8.14.0301 2021-888/1JEfP/rPV

Maria lUiZa da SilVa coSTa 0803468-44.2020.8.14.0301 2021-941/1JEfP/rPV
roSa SoEiro riBEiro 0826042-95.2019.8.14.0301 2021-986/1JEfP/rPV

Maria do Socorro alVES dE aZEVEdo 0807358-88.2020.8.14.0301 2021-521/2JEfP/rPV
BENEdiTa do carMo crUZ BarBoSa 0866826-80.2020.8.14.0301 2021-1184/1JEfP/rPV
BENEdiTa JUlia BaTiSTa MiraNda 0867343-85.2020.8.14.0301 2021-1150/1JEfP/rPV

WaNilda Vidal liBorio 0832689-09.2019.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPV
carloS EdUardo cESar SaNToS PaSSariNHo 

dE PaiVa MENEZES 0877759-83.2018.8.14.0301 2021-591/1JEfP/rPV

Maria lUZia aGUiar da SilVa 0834813-96.2018.8.14.0301 2021-696/1JEfP/rPV
Maria MadalENa MaToS dE JESUS 0830169-42.2020.8.14.0301 2021-682/1JEfP/rPV

MarilU da SilVa NaSciMENTo 0857627-05.2018.8.14.0301 2021-681/1JEfP/rPV
Maria ViToria PErEira SaldaNHa 0807233-57.2019.8.14.0301 2021-710/1JEfP/rPV
Maria daS NEVES BaTiSTa PiMENTa 0805723-09.2019.8.14.0301 2021-705/1JEfP/rPV

Marilda da coSTa filiZZola 0831396-04.2019.8.14.0301 2021-783/1JEfP/rPV

Maria lUiZa BESSa PirES 0867232-72.2018.8.14.0301 2021-661/2JEfP/rPV

JoaNa NaSciMENTo MoraES 0808569-96.2019.8.14.0301 2021-662/2JEfP/rPV
Maria riTa alEiXo MEdEiroS 0819171-49.2019.8.14.0301 2021-666/2JEfP/rPV

Maria do carMo cordEiro da SilVa 0819894-68.2019.8.14.0301 2021-672/2JEfP/rPV
Maria doS aNJoS lEal liMa 0819896-38.2019.8.14.0301 2021-660/2JEfP/rPV

EdNa TErEZiNHa riBEiro dE MoraES 0819875-62.2019.8.14.0301 2021-679/2JEfP/rPV
Maria ElVira NEVES TorrES PaSSoS 0820865-53.2019.8.14.0301 2021-665/2JEfP/rPV

dEUSa da SilVa BarroS 0823122-51.2019.8.14.0301 2021-670/2JEfP/rPV
Maria daS GracaS criSPiM GoMES 0808705-93.2019.8.14.0301 2021-663/2JEfP/rPV

Maria JoSE corrEa MacEdo 0847491-46.2018.8.14.0301 2021-697/1JEfP/rPV
Maria MadalENa doS SaNToS MarTiNS 0863328-10.2019.8.14.0301 2021-791/1JEfP/rPV

oSMariNa liMa BaTiSTa 0866231-18.2019.8.14.0301 2021-824/1JEfP/rPV
liSaNi SoarES SaNTa BriGida 0866584-58.2019.8.14.0301 2021-795/1JEfP/rPV

Maria BaTiSTa BraGa 0821082-96.2019.8.14.0301 2021-840/1JEfP/rPV
raiMUNda SilVEira rodriGUES 0866256-65.2018.8.14.0301 2021-733/1JEfP/rPV
BENEdiTa doS SaNToS MiraNda 0801358-38.2021.8.14.0301 2021-501/2JEfP/rPV
Maria ZElia GoNcalVES caTao 0829642-27.2019.8.14.0301 2021-1597/1JEfP/rPV

Maria roGilda MEirElES da PoNTE 0809759-60.2020.8.14.0301 2021-789/1JEfP/rPV
aldENora MiraNda dE SoUSa 0802153-15.2019.8.14.0301 2021-703/1JEfP/rPV

Maria HElENa diaS 0828621-16.2019.8.14.0301 2021-737/1JEfP/rPV
Maria STEla BaTiSTa 0813380-02.2019.8.14.0301 2021-776/1JEfP/rPV

Maria da coNcEicao MiraNda BariaTTi 0834546-56.2020.8.14.0301 2021-790/1JEfP/rPV
BENEliTa VaScoNcEloS doS SaNToS 0823829-19.2019.8.14.0301 2021-788/1JEfP/rPV
Maria dE NaZarE BEcKMaN PErEira 0827044-66.2020.8.14.0301 2021-782/1JEfP/rPV

Joao coNcEicao doS SaNToS 0866428-70.2019.8.14.0301 2021-794/1JEfP/rPV
laUra cESariNa dE SoUSa 0866583-73.2019.8.14.0301 2021-798/1JEfP/rPV
lUcia fErrEira da SilVa 0809180-15.2020.8.14.0301 021-800/1JEfP/rPV

JoSE roBErTo da SilVa HENriQUES 0846429-34.2019.8.14.0301 2021-600/2JEfP/rPV
Maria SEBaSTiaNa PENa dE SoUSa 0853772-18.2018.8.14.0301 2021-902/2JEfP/rPV

ZoSiMa dE MElo GUiMaraES 0807176-39.2019.8.14.0301 2021-925/2JEfP/rPV
Maria da aNUNciacao doS SaNToS araNHa 0867527-12.2018.8.14.0301 2021-1120/2JEfP/rPV

Maria ilda dE carValHo 0820268-84.2019.8.14.0301 2021-449/1JEfP/rPV
Maria dE faTiMa SilVa ENGElHard 0835418-71.2020.8.14.0301 2021-774/1JEfP/rPV

Maria BENEdiTa QUarESMa MacHado 0868453-56.2019.8.14.0301 2021-805/1JEfP/rPV
darci TErEZa lUZ BarrETo 0805416-21.2020.8.14.0301 2021-584/2JEfP/rPV

claUdia dE faTiMa NaSciMENTo riBEiro 0829926-98.2020.8.14.0301 2020-2388/1JEfP/rPV
aUdiNa cardoSo loBo 0839019-56.2018.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPV

SilENE Marcia da SilVa BENTES 0812240-98.2017.8.14.0301 2021-1423 a 2021-
1424/1JEfP/rPV

Maria SaNTaNa SoarES dE SoUSa 0826704-25.2020.8.14.0301 2021-678/1JEfP/rPV
ESMEralda Garcia 0821512-48.2019.8.14.0301 2021-701/1JEfP/rPV

Maria JorGE frEirES da SilVa 0809783-88.2020.8.14.0301 2021-712/1JEfP/rPV
JUrEMa dE MoraES corrEa 0820958-16.2019.8.14.0301 2021-704/1JEfP/rPV

ElZa Marilia BarBoSa fErrEira 0807320-76.2020.8.14.0301 2021-787/1JEfP/rPV
ESTEliTa PiNHEiro da SilVa 0867309-47.2019.8.14.0301 2021-1144/1JEfP/rPV
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SaNdra Maria NEGrao PiNTo 0867384-86.2019.8.14.0301 2021-1145/1JEfP/rPV
Maria dE JESUS PiNHEiro dE oliVEira 0805322-73.2020.8.14.0301 2021-1142/1JEfP/rPV

Marco aNToNio GoMES 0844715-73.2018.8.14.0301 2021-1401/1JEfP/rPV
HElENo aUGUSTo riBEiro dE aNdradE 0823031-92.2018.8.14.0301 2021-1399/1JEfP/rPV

Maria JoSE MElo dE SoUSa 0810162-29.2020.8.14.0301 2021-686/1JEfP/rPV
Maria MErcEdES roSario araUJo 0866902-75.2018.8.14.0301 2021-720/1JEfP/rPV

oliNda SilVa oliVEira 0867740-81.2019.8.14.0301 2021-722/1JEfP/rPV
Maria crEUNilda riBEiro 0867820-45.2019.8.14.0301 2021-732/1JEfP/rPV

aNa da PiEdadE SilVa MacEdo 0806039-85.2020.8.14.0301 2021-797/1JEfP/rPV
Maria dE NoVaES GoMES 0813140-13.2019.8.14.0301 2021-844/1JEfP/rPV

aNdrEliNa Maria doS SaNToS fErrEira 0806040-70.2020.8.14.0301 2021-845/1JEfP/rPV
Maria lUcia rodriGUES lEal 0863550-75.2019.8.14.0301 2021-851/1JEfP/rPV

aNToNio coSTa MoNTEiro 0805062-93.2020.8.14.0301 2021-850/1JEfP/rPV
YolaNE riBEiro da crUZ 0832399-57.2020.8.14.0301 2021-923/1JEfP/rPV

ElVira da SilVa alBUQUErQUE 0866047-62.2019.8.14.0301 2021-929/1JEfP/rPV
Maria dE NaZarE TriNdadE 0810844-81.2020.8.14.0301 2021-894/1JEfP/rPV
Eraldo SarMaNHo PaUliNo 0813838-87.2017.8.14.0301 2021-531/2JEfP/rPV

BENEdiTa GErciNa MoraES da SilVa 0823569-05.2020.8.14.0301 2021-554/2JEfP/rPV
Maria alicE BlaNco SidriM 0805987-89.2020.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPV

Maria liNdalVa caBral dE SoUZa 0811995-82.2020.8.14.0301 2021-1359/1JEfP/rPV
Maria dE NaZarE dE MoraES BarroS 0812381-49.2019.8.14.0301 2021-907/2JEfP/rPV

Joao do Socorro liSBoa SaNToS E oUTroS 0862870-90.2019.8.14.0301 2021-1551/1JEfP/rPV
MoiSES loPES 0862870-90.2019.8.14.0301 2021/1552/1JEfP/rPV

rEGiNaldo NaTiVidadE ToloSa 0862870-90.2019.8.14.0301 2021-1553/1JEfP/rPV

SEBaSTiaNa fErrEira loPES 0824118-49.2019.8.14.0301 ofÍcio Nº. 2021-510/1JEfP/
rPV

aNToNio aUGUSTo GoMES doUrado 0825452-55.2018.8.14.0301 2020-243/2JEfP/rPV
aNa Maria SalGado coElHo 0832735-61.2020.8.14.0301 2021-1151/1JEfP/rPV

Maria HElENa HENriQUE dE SoUSa 0863388-17.2018.8.14.0301 2020-2398/1JEfP/rPV

ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723939
NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2021/1249328. Pelo presente edital NoTificaMoS o senhor cB 
PM NaZarENo coSTa SoarES, policial militar reformado, Matrícula n° 
5388368/1, quanto à determinação do Tribunal de contas do Estado, atra-
vés do ofício nº 202101513/SEGEr-TcE, de diligência processual recomen-
dando a exclusão do auxílio invalidez do seu benefício, por não constarem 
no parecer da Junta Policial Militar Superior de Saúde que embasou a re-
forma por invalidez os requisitos necessários ao recebimento da referida 
parcela, conforme art. 99, caput, incisos i e ii, da lei n° 4.491/1973, 
motivo pelo qual é necessária a realização de nova avaliação médica pela 
corporação Militar, sob pena de imediata exclusão do referido auxílio. Prazo 
para comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a 
contar desta publicação.
Belém, 03 de novembro de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 724001
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 102/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° Processo
 iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

1 2021/1239695 2009/504360 aMElia lEal SaNTaNa
2 2021/1239790 2009/500778 raiMUNda EdNa PadilHa caSTro da SilVa
3 2021/1239790 2015/505823 iraNEidE dE Maria oliVEira PirES
4 2021/1239790 2015/507330 aNa lÚcia MarQUES doS SaNToS
5 2021/1239790 2009/509488 SEBaSTiÃo dE SoUSa Maia
6 2021/1239790 2015/512818 NEUZa rodriGUES da SilVa

7 2021/1239790 2015/515973 SaNdra Maria dE alMEida NaSciMENTo

8 2021/1239790 2015/516150 Maria JoSÉ liMa GoMES

9 2021/1239790 2015/517990 Maria odalicE do NaSciMENTo aMiNTaS

10 2021/1240798 2015/504864 Maria dE NaZarÉ riBEiro fErrEira

11 2021/1240798 2015/507454 rEGiNa cÉlia cÂMara

12 2021/1240798 2015/512385 alicE MoNTEiro dE SoUSa

13 2021/1240798 2015/512873 ValdENE PErPÉTUa MaToS lEMoS

14 2021/1240798 2015/515215 adElaidE riBEiro PiNTo

15 2021/1240798 2015/515667 oSValdo PaiVa liMa

16 2021/1240798 2015/515678 raiMUNdo JorGE dUraNS da SilVa

17 2021/1240798 2015/517480 aNa dE JESUS PalHETa SoUSa

18 2021/1240798 2015/517607 ZilZa cElESTE dE liMa lEal

19 2021/1240798 2015/518053 MarlENE alVES oliVEira

20 2021/1240798 2015/518122 EScoláSTica cardoSo SilVa

21 2021/1240798 2015/504864 Maria NaZarÉ riBEiro fErrEira

22 2021/1240798 2015/507454 MarlUcia PErEira carValHo

23 2021/1240902 2015/518188 JoSÉ dE riBaMar flEXa doS SaNToS

24 2021/1240902 2015/503765 Maria dE dEUS SoUZa doS SaNToS

25 2021/1240902 2015/508130 rUi dE oliVEira alVES

26 2021/1240902 2015/509959 Maria BEaTriZ da SilVa caValcaNTE

27 2021/1241072 2019/546742 riS NoVaES cariBE

28 2021/1242724 2015/507341 rENil MiraNda caSTro

29 2021/1242724 2016/500905 Maria ZENaidE fariaS dE aViZ

30 2021/1242863 2012/505383 JaiME coNcEiÇÃo SaNToS

31 2021/1242863 2012/514090 lUiZ oTáVio PaNToJa dE liMa

32 2021/1242863 2012/514205 lUiZ fáBio liMa

Belém, 03 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 723522

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3202 de 03 de NoVeMBro de 2021
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE 
aPoSENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUa-
da JUNTo ao TcE No ProTocolo 511816/2017-TcE; ProcESSo Nº 
2021/1047914-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. 
202101596/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
1657 de 11/07/2013.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 1657 de 11 de julho de 2013, que aposentou 
EloiSa JoSÉ MiraNda dE SoUSa, Mat. 388823/2, no cargo de Professor 
colaborador Nível Superior, lotada na Secretaria de Estado de Educação- 
SEdUc, alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 55% 
para 40%, e a sua fundamentação legal, passando a constar: art. 6º, in-
cisos i a iV da Emenda constitucional nº. 41/2003, os artigos 2° e 5° da 
Ec n° 47/05, art. 40, §5° da constituição federal/1988, 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. 35, “caput” da lei 
n° 5.351/86 c/c art. 32, “caput” da lei n° 7.442/10; art. 140, iii, lei 
5.810/94; art. 131, § 1°, inciso Viii, da lei n° 5.810/94, recebendo os 
proventos mensais de r$ 2.752,17 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois 
reais e dezessete centavos), conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base
Gratificação pela Escolaridade PCCR
Gratificação de Magistério – 10%
adicional de Tempo de Serviço – 40%

  r$ 1.034,65
  r$  827,72
  r$  103,46
  r$ 786,34

Total de Proventos r$  2.752,17

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de agosto de 2013, data do 
início dos efeitos da Portaria aP nº. 1657/2013.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 723825
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 140/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá E a EScola dE GoVErNaN-
Ça PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 03/11/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. andré rios de rezende - Prefeito do 
Município de Pacajá/Pa.

Protocolo: 723922

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada 
Nº 09/2021 eGPa - seMas.

ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBili-
dadE - SEMaS E a EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do 
Pará – EGPa.
oBJETo: ofertar 02 (dois) cursos de capacitação sobre o leilão adminis-
trativo de Produtos florestais e sobre a conciliação ambiental, para servi-
dores públicos estaduais pertencentes ao quadro de servidores da SEcrE-
Taria dE ESTado E MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS e 
outros agentes públicos que interajam com a temática de forma direta ou 
indireta, os quais serão executados conforme condições e especificações 
constantes do Plano de Trabalho, parte integrante deste instrumento.
cláUSUla QUiNTa – da ViGÊNcia: o presente instrumento vigerá a partir 
da data de assinatura e terá prazo de 12 (doze) meses, podendo ser pror-
rogado de acordo com o disposto no art. 10 do decreto nº 10.426 de 2020.
daTa da aSSiNaTUra: 26 de outubro de 2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa – Sr. José Mauro de lima o de almeida– Se-
cretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS.

Protocolo: 723856

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 3.075 de 03 de NoVeMBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por meio da Portaria nº. 451, de 13/02/2019 (publicada 
na Imprensa Oficial do Estado por meio do Diário Oficial nº. 33.805 de 
15/02/2019).
coNSidEraNdo as condições especiais das Normas Gerais do Banco inte-
ramericano de desenvolvimento - Bid relativas ao Projeto de Moderniza-
ção da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii - Pa.
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir a comissão Permanente do ProfiSco ii, para a 
realização dos processos de aquisições e contratações do Projeto de Mo-
dernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii - Pa, nome-
ando Presidente, Membros Titulares, e ainda Pregoeiros e Equipe de apoio 
de Pregão.
i - fica nomeada como Presidente da comissão Permanente do ProfiSco 
II, a Srª. RENATA DA COSTA SOUSA MEIRELES, Secretária de Gabinete, Id. 
funcional nº. 57173897/2;
ii - ficam nomeados como Membros Titulares da comissão Permanente do 
ProfiSco ii: HElENil SilVa ValENTE, Gerente fazendário, id. funcio-
nal nº. 28967/1 e WaGNEr YUicHi caPElli, coordenador fazendário, id. 
funcional nº. 058180440/6;
iii - fica nomeado como Pregoeiro da Equipe de Pregão do ProfiSco ii, 
o Sr. Marco aUrÉlio rEZENdE da rocHa Jr, consultor individual/Bid, 
id. funcional nº. 990653500/1;
iV - fica nomeado como Pregoeiro Substituto da Equipe de Pregão do Pro-
fiSco ii, o Sr. raMoN GalHardo dE araÚJo, consultor individual/Bid, 
id. funcional nº. 990737200/1;
V - ficam nomeados como Equipe de apoio  para ocorrência da modalidade 
Pregão  relacionada ao ProfiSco ii: JorGE aUGUSTo SilVa MENdES, as-
sistente de infraestrutura, id. funcional nº. 57230166/1; PaUla rEGiNa 
caSTro MarTiNS, coordenadora fazendária, id. funcional nº. 54183271/2; 
TÂNia GoMES PErEira BraGa, assistente administrativo, id. funcional nº. 
05564830/1;  ValMa laENa oliVEira BUlHÕES, fiscal de receitas Esta-
duais, id. funcional nº. 5895722/2; e MarlY aNNE oliViEr dE oliVEira 
NoBUMaSa, assistente administrativo, id. funcional nº. 57191447/1;

VI - Os membros da Equipe de Apoio identificados no inciso V desta Porta-
ria substituem quaisquer dos titulares da comissão Permanente do Pro-
fiSco ii nos seus impedimentos e ausências;
Vii - compete aos senhores e senhoras acima relacionados, a prática de 
todos os atos necessários ao processamento e julgamento das licitações 
que lhes forem atribuídas;
Viii - Àqueles nomeados nesta Portaria como equipe de apoio de pregão, 
atenderão as demandas relacionadas, respectivamente, a cada Órgão/Se-
tor, conforme casos e necessidades.
art. 2º - ficam rEVoGadoS os efeitos da Portaria nº. 1.226 de 22/06/2021, 
publicada na Imprensa Oficial do Estado por meio do Diário Oficial nº. 
34.619, no dia 23/06/2021.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 724000
Portaria Nº 3.074 de 03 de NoVeMBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria nº. 451, de 13/02/2019 (publicada 
na Imprensa Oficial do Estado por meio do Diário Oficial nº. 33.805 de 
15/02/2019);
 coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 8.666 de 21/06/1993, 
com fulcro no art. 51 c/c art. 3º, inciso iV, da lei federal nº 10.520, de 
17/07/2002 e art. 16 do decreto nº. 10.024, de 20/09/2019 bem como 
arts. 5º e 6º da lei Estadual nº 6.474, de 6/08/2002 e decreto Estadual 
art. 16 do decreto nº. 534, de 4/02/2020;
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir a comissão Permanente de licitação - cPl, nomear 
o Presidente e Membros Titulares da comissão Permanente de licitação - 
CPL, e ainda, Pregoeiro (a) Oficial e Equipe de Apoio de Pregão.
i - fica nomeado como Presidente da comissão Permanente de licitação - cPl, o 
Sr. iSaiaS da coSTa MoTa, Gerente fazendário, id. funcional nº. 5954882/1;
ii - ficam nomeadas como Membros Titulares da comissão Permanente 
de licitação - cPl: HElENil SilVa ValENTE, Gerente fazendária, id. fun-
cional nº. 28967/1 e EliZaNEidE dE SoUZa loPES, Gerente fazendária, 
id.funcional nº. 57173512/2;
III - Fica nomeada como Pregoeira Oficial, a Srª. ANA CAROLINE DA CRUZ 
corrÊa, Gerente fazendária, id. funcional nº. 05950876/1;
iV - ficam nomeados como Pregoeiros Substitutos na Equipe de Pregão, 
o Sr. Marco aUrÉlio rEZENdE da rocHa Jr, consultor individual, id. 
funcional nº. 990653500/1 e, nas ausências e impedimentos deste, o Sr. 
raMoN GalHardo dE araÚJo, consultor individual, id. funcional nº. 
990737200/1;
V - ficam nomeados como Equipe de apoio de Pregão: TÂNia GoMES PE-
rEira BraGa, assistente administrativo, id. funcional nº. 051564830/1; 
BrENda MoNTEiro BaTalHa, Técnico em Gestão de obras Públicas, id. 
funcional nº. 51855666/2; aNa SilVia NoBrE loPES, auxiliar Técnico, 
id. funcional nº. 03252205/1; ValMa laENa oliVEira BUlHÕES, fiscal 
de receitas Estaduais, id. funcional nº. 5895722/2; alTiNo NaSciMEN-
To SaMPaio, fiscal de receitas Estaduais, id. funcional nº. 5096936/1; 
lUcaS SaVEGNaGo dE SoUZa, auditor fiscal de receitas Estaduais, id. 
funcional nº. 59147630/1; NaTaliE Maria BaSToS fraNco, coordena-
dor fazendário, id. funcional nº. 57203863/1; PaUla rEGiNa caSTro 
MarTiNS, coordenador fazendário, id. funcional nº. 54183271/2; MarlY 
aNNE oliViEr dE oliVEira NoBUMaSa, assistente administrativo, id. 
funcional nº. 57191447/1; dEUSdEdiT TEiXEira dE liMa, coordenador 
fazendário, id. funcional nº. 5949911/1; liNcolN JoSÉ da GaMa coSTa, 
Técnico em Gestão de Metrologia e coordenador fazendário, id. funcional 
nº. 05724090/1;
Vi - compete aos senhores e senhoras acima relacionados, a prática de 
todos os atos necessários ao processamento e julgamento das licitações 
que lhes forem atribuídas;
Vii - Àqueles nomeados nesta Portaria como equipe de apoio de pregão, 
atenderão as demandas relacionadas, respectivamente, a cada Órgão/Se-
tor, conforme os casos e necessidades.
art. 2º - ficam rEVoGadoS os efeitos da PorTaria Nº 212, de 27 de Maio 
de 2021, publicada na Imprensa Oficial do Estado por meio do Diário Oficial 
nº 34.473, de 28 de Maio de 2021.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNÍdio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 723991
Portaria Nº 3.073 de 03 de NoVeMBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 593 de 19/03/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.832 de 21/03/2019),
r E S o l V E-
 1º- dESiGNar os servidores carloS JoSÉ dE SoUZa MoNTEiro, SEr-
VENTE, SEFA/DAD/CGAL, Identificação Funcional n° 3217884/1 e JORGE 
aUGUSTo SilVa MENdES, aSSiSTENTE dE iNfraESTrUTUra, SEfa/
dad/cGal, com identidade funcional nº 57230166/1, para atuarem, res-
pectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto do coNTraTo Nº 
110/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
e a empresa TaM coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo 
lTda-EPP, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especiali-
zada na prestação de serviços de manutenção preventiva  e corretiva e de 
desinstalação/reinstalação de aparelhos de ar condicionado nas dependên-
cias prediais da SEfa, na Mesorregião de Belém.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
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errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do coNtrato Nº 110/2021/seFa
Matéria veiculada no Diário Oficial nº 34.755 de 03/11/2021, sob o 
número do Protocolo: 723178
oNde se LÊ:
Natureza da despesa: 33.90.30 – material de consumo
Leia-se:
Natureza da despesa: 33.90.30 – material de consumo
Natureza da despesa: 33.90.39 – serviço de terceira pessoa juridica

Protocolo: 723676
Portaria Nº 3071, de 29.10.2021, publicada no doe nº 34755, 
de 03.11.2021
onde se lê: 33.90.39-oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍ-
dica:1.100( Mil e cem reais)
leia-se : 33.90.39-: oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdi-
ca:1.200 ( Mil e duzentos reais)
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o diretor de administração da Secretaria da fazenda do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela PorTaria Nº 
451 de 13 fevereiro de 2019;
coNSidEraNdo o resultado de julgamento pela comissão de licitação 
para o Processo licitatório nº 2021/1007997, e em consonância com a 
manifestação jurídica nº 413/2021/coNJUr/SEfa, cujo objeto é  locação 
de Espaço Físico, Equipamentos e Serviços, Conforme as Especificações 
contidas no Termo de referência e Seus anexos, a sequência 03 dos autos, 
em conformidade com resultado do processo nas fls. 56 e 57 do referido 
processo.
coNSidEraNdo os princípios estabelecidos na lei federal nº 8.666, de 
21.06.1993, decreto Estadual 534/2020 e suas alterações, no que se re-
fere à legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade admi-
nistrativa e eficiência ao procedimento adotado e  em conformidade com  a 
manifestação jurídica nº 413/2021/coNJUr/SEfa; cujo objeto é locação 
de Espaço Físico, Equipamentos e Serviços, Conforme as Especificações 
contidas no Termo de referência e Seus anexos, a sequência 03 dos autos, 
em conformidade com resultado do processo nas fls. 56 e 57 do referido 
processo.
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro referente 
ao Processo licitatório nº 2021/1007997, a favor da empresa HoTEl Sa-
GrES lTda de cNPJ sob nº 26.774.413/0001-17, sendo adjudicado com 
o Menor Preço Global de r$ 172.180,00 (cento e setenta e dois mil cento 
e oitenta reais).
Este instrumento foi publicado nesta data, por esta secretaria, de modo a 
tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir 
seus legítimos e ulteriores de direito.
Belém (Pa), 28 de outubro de 2021.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração - SEfa/Pa

Protocolo: 723422
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº3076, 03 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2021/1237802-rESolVE:
coNcEdEr a servidora iVETE GoNÇalVES dE arÚJo, cargo assistente ad-
ministrativo, Matricula nº 3252140/1, portador do cPf nº 208.162.862-72, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (Quatro Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de NoVEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.
Portaria Nº3077, 03 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 
de 01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2021/1232742-.
rESolVE:
coNcEdEr o servidor Márcio JESUS MarTiNS alHo, fiscal da receitas 
Estaduais, matricula nº 5128862/1, portador do cPf nº 20787634204, Su-
primento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (Quatro Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-
SErra do cacHiMBo, não subordinada ao processo normal de aplicação, 

referente ao mês de NoVEMBro do exercício corrente, e deverão ser apli-
cados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício
Portaria Nº 3078, 03 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2021/1237963-rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETE SoarES doS SaNToS, cargo digita-
dora, Matricula nº 5118670/1, portador do cPf nº 236733202-97, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo:3000,00 (Três Mil reais)
33.90.39- o.S.T.P.JUrÍdica: 1.000,00 (Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia (UEcoMT’S Mandaií,, Barreira do campo e Bela Vista), não su-
bordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de NoVEM-
Bro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias 
a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.
Portaria Nº3079, 03 de NoVeMBro 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2021/1229017- rESolVE:
coNcEdEr a servidora, arlETE alfaia da foNSEca, cargo agente de 
Serviços, mat.nº3251691/1, portadora do cPf nº 12463493291, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 500,00 (Quinhentos reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:  17101.04.123.1508.8251 
- GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo: 500,00(Quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101-rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEEaT-GraN-
dES coNTriBUiNTES, não subordinada ao processo normal de aplicação, 
referente ao mês de NoVEMBro do exercício corrente, e deverão ser apli-
cados em até 30(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º(quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Protocolo: 723903

.

.

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 2196 de 21 de outubro de 2021 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor adailToN ViEira BEZErra, nº 0400223702, MoToriSTa, 
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE TUcUrUÍ, 
objetivo de conduzir veículo para acompanhar servidor a oEaT Tomé-açu, 
no período de 09.11.2021 à 12.11.2021, no trecho Tucuruí - Tomé-açu - 
Tucuruí.
Portaria Nº2197 de 21 de outubro de 2021 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor EValdo raMoS da SilValEMoS, nº 0200673102, ocupante 
do cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc.rEG.
dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE TUcUrUÍ, objetivo de dar apoio a uni-
dade no sentido de organizar e dar fluência no curso das tramitações em 
processos na oEaT ToMÉ-aÇU, no período de 09.11.2021 à 12.11.2021, no 
trecho Tucuruí - Tomé-açu - Tucuruí.
Portaria Nº 3010 de 21 de outubro de 2021 autorizar 3 e 1/2  diárias 
a servidora Maria NaZarE ViGa MaGalHaES PaNToJa, nº 0324632901, 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.
TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE BREVES, objetivo de participar da oficina “Ação 
articulada cota parte do icMS  dos municípios”, no período de 25.10.2021  
à  28.10.2021, no trecho Breves - Belém - Breves.
Portaria Nº 3033 de 22 de outubro de 2021 autorizar 6 e 1/2  diá-
rias a servidora fraNciNETE coNcEicao dE SoUSa, nº 0557365301, aU-
diTor-c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar a oitiva de servidora em Santarém-
Pa e reunir com o TJE/comarca de Óbidos, no período de 07.11.2021 à  
13.11.2021, no trecho Belém - Santarém - Óbidos - Santarém - Belém.
Portaria Nº 3034 de 22 de outubro de 2021 autorizar 6 e 1/2  di-
árias ao servidor PaUlo TaKaSHi SaWaKi filHo, nº 5419079301, aU-
diTor-a, corrEGEdoria faZENdária, objetivo de realizar a oitiva de 
servidora em Santarém-Pa e reunir com o TJE/comarca de Óbidos, no pe-
ríodo de 07.11.2021 à 13.11.2021, no trecho Belém - Santarém - Óbidos 
- Santarém - Belém.

Protocolo: 723483
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editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de aUto de iNFraÇÃo e NotiFicaÇÃo 
FiscaL de trÂNsito – cerat saNtarÉM
a coordenadora Executiva regional da administração Tributária e Não tri-
butária da Secretaria de Estado da fazenda – cEraT Santarém, no uso de 
suas atribuições, faZ SaBEr aos titulares ou representantes legais dos 
contribuintes abaixo relacionados que foram lavrados os respectivos aU-
TOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, ficando eles NOTIFICADOS, 
na forma do disposto pelo art. 14, inciso iii, da lei nº 6.182, de 30.12.98, 
a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar impugnação, 
no prazo de 30 dias, a contar de 15 dias após a data de publicação deste 
Edital, na sede da cEraT, situada à avenida Mendonça furtado, Nº 2.797, 
bairro de Fátima, Santarém/PA, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo 
o qual sujeitar-se-á a cobrança executiva do crédito tributário.<<<>>>
Maycon anderson do Valle freitas
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado:  BLacK PriMe sUdeste ProdUtos iN-
dUstriais e aUtoMotiVos Ltda
cNPJ:  34.930.566/0001-34
a.i.N.f.  Nº: 382021510000215-0
Sandro Marques Monteiro
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado: Marcos aUreLio Ferreira LiMa
cPf:  458.634.581-00
a.i.N.f.  Nº:  812021510000292-2
José carlos da Silva
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado: NoVa distriBUidora de VeÍcULos Ltda
cNPJ:  72.855.505/0014-63
a.i.N.f.  Nº:  382019510000531-3
José carlos da Silva
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado: eXtra MÁQUiNas s/a
cNPJ:  19.293.041/0002-22
a.i.N.f.  Nº: 382019510000796-0
caio felipe de Sousa Vaz
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado: roBerto GoMes das cHaGas Me
cNPJ:  06.119.285/0001-60
a.i.N.f.  Nº:  332019510000470-0
caio felipe de Sousa Vaz
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado: eMPresa de NaVeGaÇÃo ediNeLsoN triNdade
cNPJ: 33.107.351/0001-55
a.i.N.f.  Nº: 332019510000490-4
Pablo Kreitlow Vieira
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado:  MÓVeis roMera Ltda
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.489.979-8
cNPJ:  75.587.915/0306-47
a.i.N.f.  Nº: 382019510000030-3
José carlos da Silva
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado: MÓVeis roMera Ltda
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.489.979-8
cNPJ:  75.587.915/0306-47
a.i.N.f.  Nº:  382019510000100-8
Maycon anderson do Valle freitas
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado: MÓVeis roMera Ltda
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.489.979-8
cNPJ:  75.587.915/0306-47
a.i.N.f.  Nº: 382019510000206-3
Pablo Kreitlow Vieira
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado: MÓVeis roMera Ltda
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.489.979-8
cNPJ:  75.587.915/0306-47
a.i.N.f.  Nº: 382019510000040-0
Pablo Kreitlow Vieira
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado: MÓVeis roMera Ltda
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.489.979-8
cNPJ:  75.587.915/0306-47
a.i.N.f.  Nº: 382019510000038-9
Pablo Kreitlow Vieira
fiscal de receitas Estaduais
NoMe do iNteressado: MÓVeis roMera Ltda
cNPJ: 75.587.915/0306-47
a.i.N.f.  Nº:  382019510000031-1
GiNa SalES corrEa
coordenadora fazendária – cEraT Santarém

Protocolo: 723712

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo de aiNF - cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta Secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma M. R. CO-
MErcio E diSTriBUidora dE BEBidaS EirEli , inscrição Estadual nº 
15.265.120-9, que o  Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF nº 
092017510000698-1, foi  julgado ParcialMENTE ProcEdENTE em Pri-
meira instância.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordenador fazendário - cEraT castanhal

Protocolo: 723595

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001233 de 03/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007066/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: raimundo Pereira da Silva – cPf: 136.043.332-53
Marca: fiaT croNoS driVE 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001235 de 03/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007035/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: reginaldo costa farias – cPf: 426.455.492-68
Marca: cHEV/TracKEr T 1.2 aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001237 de 03/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007068/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: Benedito araujo da Silva – cPf: 656.769.202-20
Marca: VW/T croSS TSi HiGliNE 260.. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001239 de 03/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007051/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: francisco rubival alves de Souza – cPf: 165.404.502-06
Marca: i/fiaT croNoS 1.3 8V flEX 4P Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001241 de 03/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007054/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose Erivaldo Silva – cPf: 251.242.772-20
Marca: VW/Gol 1.0 MaNUal Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005704, de 03/11/2021 - 
Proc n.º 2021730006942/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco antonio dos Santos albuquerque – cPf: 
754.843.742-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE0M2043623
Portaria n.º202104005706, de 03/11/2021 - 
Proc n.º 2021730006974/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: rosilda da costa Silva – cPf: 338.382.912-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0MG136260
Portaria n.º202104005708, de 03/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007062/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel do Nascimento farias – cPf: 717.984.042-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520MB168343

Protocolo: 723663
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 PerMaNteNte de JULGaMeNto
Em 09/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14004, aiNf nº 
072015510002770-7 , contribuinte d fErrEira & cia lTda - ME, insc. 
Estadual nº. 15239239-4
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Em 09/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18982, aiNf nº 
102018510005618-8 , contribuinte EUroPa PHarMacY lTda - EPP, insc. 
Estadual nº. 15159105-9
Em 09/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18984, aiNf nº 
102018510005618-8 , contribuinte EUroPa PHarMacY lTda - EPP, insc. 
Estadual nº. 15159105-9
Em 09/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18432, aiNf nº 
032018510014144-2 , contribuinte J rENoVaTo JUNior SUPErMErcado 
- EPP, insc. Estadual nº. 15347026-7
Em 09/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18610, aiNf nº 
102020510000014-8 , contribuinte caMPEiro SUPErMErcado lTda - 
EPP, insc. Estadual nº. 15512360-2
acÓrdÃos
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
ACÓRDÃO N. 8041 - 2ª CPJ.RECURSO N. 18430 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 032020510000161-4) coNSElHEiro rElaTor: NilSoN 
MoNTEiro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. cErcEaMENTo dE dEfESa. 
iNocorrÊNcia. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. rEcolHiMENTo a MENor. 
ProcEdÊNcia. 1. o cerceamento de defesa só se caracteriza quando res-
tar comprovado que o contribuinte foi prejudicado em seu direito de se 
defender. Preliminar rejeitada. 2. recolher à menor valor do icMS devido, 
relativo a operação de entrada interestadual de mercadoria sujeita à ante-
cipação na entrada para fins de comercialização, constitui infração
à legislação tributária estadual e sujeita-se às penalidades estabelecidas 
em lei. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 05/10/2021. daTa do acÓrdÃo: 05/10/2021.
ACÓRDÃO N. 8040 - 2ª CPJ.RECURSO N. 18350 – VOLUNTÁRIO (PROCES-
So/aiNf N. 182019510000046-4) coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoN-
TEiro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. aProPriaÇÃo dE crÉdiTo PrESU-
Mido iNdEVido. NÃo rEcolHiMENTo. ProcEdÊNcia. 1. Utilizar crédito 
presumido sem a devida concessão, sujeita o contribuinte às penalidades 
da lei independentemente do imposto devido. 2. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 05/10/2021. 
daTa do acÓrdÃo: 05/10/2021.
ACÓRDÃO N. 8039 - 2ª CPJ.RECURSO N. 18348 – DE OFÍCIO (PROCESSO/
aiNf N. 182019510000046-4) coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoNTEi-
ro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. aProPriaÇÃo dE crÉdiTo PrESUMi-
do iNdEVido. NÃo rEcolHiMENTo. iMProcEdÊNcia. 1. Escorreita a 
decisão singular que, após diligência, exclui do crédito tributário valores 
comprovadamente indevidos. 2. recurso conhecido e improvido. dEci-
SÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 05/10/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 05/10/2021.
ACÓRDÃO N. 8038 - 2ª CPJ.RECURSO N. 15860 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 012015510006561-5) coNSElHEiro rElaTor: dio GoN-
ÇalVES carNEiro. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. ProcE-
dÊNcia. 1. a aquisição de mercadorias, destinadas ao uso/consumo ou à 
integração ao ativo fixo, efetuada de outra Unidade da Federação, confi-
gura fato gerador do icMS – diferencial de alíquota, conforme premissa 
constitucional de eficácia plena e autoaplicável, amparada no art. 155, 
§2º, inciso Vii, alínea “a” e Viii da constituição federal. 2. deixar de re-
colher icMS - diferencial de alíquota, relativa à operação com mercadoria, 
oriunda de outra unidade da federação, destinada a integração ao ativo 
permanente do estabelecimento, constitui infração à legislação tributária 
e sujeita o contribuinte às cominações legais. 3. recurso conhecido e im-
provido. dEciSÃo: Maioria dE VoToS. VoTo coNTrário: conselheiro 
Nilson azevedo, pelo conhecimento e provimento do recurso. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 05/10/2021. daTa do acÓrdÃo: 05/10/2021.
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
*ACÓRDÃO N. 7917 – 1ª CPJ.RECURSO N. 18716 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 032020510000134-7). coNSElHEira rElaTora: Jo-
SiaNE SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. 
diEf. iNforMaÇÕES iNcorrETaS. 1. omitir ou fornecer incorretamente 
informações econômico-fiscais exigidas pela legislação tributária vigente, 
deixando de retificá-las após o último dia do mês da data prevista para 
entrega da declaração, constitui infração tributária sujeita à aplicação de 
penalidade prevista em lei. 2. com o advento da lei n. 8.877/2019, deve 
ser reconhecida sua retroatividade benéfica, com base do artigo 106, II, 
“c”, do cTN, uma vez que aquele instituto apresentou uma redução no 
patamar da multa a ser aplicada e não há coisa julgada no caso específico. 
3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 23/06/2021. daTa do acÓrdÃo: 23/06/2021.
* acÓrdÃo rEPUBlicado Por TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÃo
rETirada dE PaUTa dE JUlGaMENTo- TriBUNal PlENo
Em 05/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE rEViSÃo n.º 5859, aiNf nº 
032014510001477-8, contribuinte ParaNorTE MaTEriaiS Para coNS-
TrUÇÕES lTda , insc. Estadual nº. 15189132-0.

Protocolo: 723441
aViso de resULtado da HaBiLitaÇÃo

coNVite 002/2021 – seFa
objeto: rEforMa da rESidÊNcia fUNcioNal No MUNicÍPio dE SaNTarÉM
a Secretaria de Estado da fazenda do Pará, através da sua comissão Per-
manente de licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público o 
resultado do julgamento da habilitação das empresas licitantes, para fins 
do art. 109 da lei 8.666/1993, conforme abaixo:
i - HaBiliTadaS: caSTaNHal arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda; SE-
NENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda E TUPaiU coNSTrUÇÕES 
E SErViÇoS lTda.
ficam todos os licitantes intimados da presente decisão, cujo inteiro teor 
encontra-se disponível no site: http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações).
Mais informações poderão ser obtidas por intermédio do e-mail isaias.
mota@sefa.pa.gov.br.
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
isaias da costa Mota
Presidente da cPl/SEfa/Pa

Protocolo: 723839

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 136/2021
objeto: Transferência de recursos a título de Patrocínio, destinados à reali-
zação do “Projeto cultural orgulho da Nossa Terra”, em comemoração aos 
30 anos do município de aurora do Pará
Valor Total: r$100.000,00 (cem mil reais)
data de assinatura: 14.10.2021
Vigência: 14.10.2021 a 13.01.2022
inexigibilidade de licitação Nº 034/2021 - art. 30 caput, da lei nº 
13.303/2016 e no art. 9º, item 3, § 1º, c do regulamento de licitações e 
contratos do Banpará.
contratado: Prefeitura Municipal de aurora do Pará
Endereço:  rua raimunda Mendes de Queiroz, nº 306 - Bairro:  Vila Nova
cEP: 68658-000 aurora do Pará/Pa
Telefone: (91) 99292 6075
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 723397

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  02
contrato Nº:  021/2020
objeto do contrato: contratação de ferramenta de Gestão integrada de 
riscos, para prover, de forma automatizada, a gestão integrada dos riscos, 
controles, continuidade de negócios e trabalhos de auditoria interna nos 
processos de gestão, por meio da interconectividade associada a matriz 
de risco.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 037/2019
data de assinatura do aditivo: 29.10.2021
Vigência do aditivo: 29.10.2021 a 26.03.2025
objeto do aditivo: alteração qualitativa para a inclusão no objeto do con-
trato o módulo de Solução de Monitoramento de Terceiros rSa archer risk 
recon, com 70 (setenta) licenças para uso de consulta e monitoramento 
fixo permanente e 10 (dez) licenças para uso único (consultas únicas).
fundamento legal do aditivo: artigo 81 § 1º da lei nº 13.303/2016.
Valor Total do aditivo: r$ 3.113.075,00 (três milhões, cento e treze mil, 
setenta e cinco reais)
Valor Total do contrato Estimado de até: r$ 20.676.455,58 (vinte milhões, 
seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 
cinquenta e oito centavos)
contratado: VErT SolUÇÕES iNforMáTica lTda – coNSÓrcio VErT 
aTHENa Gir
Endereço:  SofN Quadra 1, conjunto c lotes 9-12, Zona industrial
cEP:  70.634-130  Brasília/df
Telefone: (61) 2103 1000
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 723630

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará nos termos 
da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos¹, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE SEGUraNÇa ElETrÔNica Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE iNS-
TalaÇÃo, locaÇÃo E MoNiToraMENTo dE SiSTEMa dE alarME, EM 
TodaS aS dEPENdÊNciaS do BaNco do ESTado do Pará S.a. liSTa-
daS No adENdo ii do TErMo dE rEfErÊNcia (aNEXo i do EdiTal), 
dE acordo coM aS coNdiÇÕES E ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS EXiGi-
daS Por ESSE TiPo dE aTiVidadE ProfiSSioNal, coM PrEViSÃo dE 
EXPANSÃO DE NOVAS UNIDADES conforme especificações, exigências e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 26/11/2021
Horário: 10h (Horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 04/11/2021, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte 
centavos) por folha (conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 do 
BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
ana carolina almeida de lima
Pregoeira

Protocolo: 723954

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade Nº: 034/2021
data: 14.10.2021
Prazo: 03 (três ) meses
Valor Total: r$-100.000,00 (cem mil reais).
objeto: Transferência de recursos a título de Patrocínio, destinados à reali-
zação do “Projeto cultural orgulho da Nossa Terra”, em comemoração aos 
30 anos do município de aurora do Pará
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fundamento legal: art. 30 caput, da lei nº 13.303/2016 e no art. 9º, item 
3, § 1º, c do regulamento de licitações e contratos do Banpará.
contratado: Prefeitura Municipal de aurora do Pará
Endereço: rua raimunda Mendes de Queiroz, nº 306 - Bairro: Vila Nova
cEP: 68658-000 aurora do Pará/Pa
Telefone: (91) 99292 6075
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 723396

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0942 de 29 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 2021/1154631.
rESolVE:
i – TorNar SEM EfEiTo, as Portarias nº 0829 e nº 0830, datadas de 
19/10/2021, publicadas no doE 34.742 de 21/10/2021, no nome dos ser-
vidores alciNEidE do Socorro SoUSa E SilVa e PaUlo alTEMar MElo 
do NaSciMENTo.
ii – dESiGNar, a servidora alciNEidE do Socorro SoUSa E SilVa, 
matrícula nº 5913107/1, lotada no 6º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para 
responder pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo dE orGaNiZa-
ÇÃo, coNTrolE E aValiaÇÃo dE cENTro rEGioNal/ daS-3, no período 
de 05.10.2021 a 02.04.2022, em substituição a titular raYSa YUME oda 
diaS dE oliVEira, matrícula nº 5946677/1, que se encontra em gozo de 
licença Maternidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 29.10.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 723463
Portaria N° 941 de 29 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 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/1176097.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 21.10.2021, os efeitos na Portaria coletiva nº 827 
de 26/10/2020, publicada no doE nº 34.388 de 27/10/2020, que prorro-
gou a cessão a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, do 
servidor roNaldo PiNTo dE araUJo, matrícula nº 726826/1, cargo aGENTE 
dE PorTaria, lotado no HoSPiTal rEGioNal – aBElardo SaNToS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
29.10.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 723888

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 291 de 03 de NoVeMBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no ca-
pítulo V – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
considerando a PorTaria Nº 853 de 03 de setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.693 de 04 de setembro de 2018, sob o 
protocolo nº 357525, que constituiu a comissão de avaliação do contrato 
assistencial nº 04/2018;
considerando a PorTaria Nº 869 de 22 de novembro de 2019 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.068 de 20 de dezembro de 2019, sob o 
protocolo nº 510108, que substituiu membro da comissão representantes 
da SESPa/11º centro regional de Saúde;
considerando a PorTaria Nº 122 de 27 de Maio de 2021 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34. 598 de 28 de Maio de 2021, sob o protocolo 
de nº 661154, que substitui membros da comissão representantes da 
SESPa/11º centro regional de Saúde;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1233998, por meio do Memorando nº 160/2021/doca/11ºcrS/
SESPa de 28 de outubro de 2021 que solicita a substituição de membro da 
comissão representantes da SESPa/11º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1º Substituir Jeane de Morais dourado por francisca das chagas do-
mingues resplandes como membro titular da comissão representante da 
SESPa/11º centro regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 04/2018 celebrado com a clínica Monte 
Sinai ficará composta pelos membros abaixo:
representantes da clínica Monte Sinai:
Mara cristina de Souza fernandes – Enfermeira – Titular;

fábia Michelle aquino araújo – Técnica em Enfermagem – Titular, e;
Ângela aparecida Borges de Souza Silva – Técnica em Enfermagem – Suplente.
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/11º centro regional de Saúde:
Eleny rodrigues Guimarães – Matrícula nº 5113130/1 – Titular;
francisca das chagas domingues resplandes – Matrícula nº 54193844/1 
– Titular, e;
roézer Bandeira lobo – Matrícula nº 1135 – Suplente.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 03 
dE NoVEMBro dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 723638
Portaria Nº 290 de 03 de NoVeMBro 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 do 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 o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no ca-
pítulo V – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
considerando a PorTaria Nº 852 de 03 de setembro de 2018 publicada 
no diário Oficial do Estado nº 33.693 de 04 de setembro de 2018, sob o 
protocolo nº 357521, que constituiu a comissão de avaliação do contrato 
assistencial nº 01/2018;
considerando a PorTaria Nº 1.054/2020-GaBiNETE de 18 de dezembro 
de 2020 publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.441 de 21 de dezembro 
de 2020, sob protocolo nº 613609, que substituiu membro da comissão 
representantes da SESPa/11º centro regional de Saúde;
considerando a PorTaria Nº 55 de 29 de março de 2021 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.537 de 30 de março de 2021, sob protocolo 
nº 640622, que substituiu membro da comissão representante do Hospital 
e Maternidade de angeli (Nome fantasia: Hospital e Maternidade São José);
considerando a PorTaria Nº 121 de 27 de Maio de 2021 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.598 de 28 de Maio de 2021 sob o protocolo 
de nº 661148, que substitui membro da comissão representante da SESPa 
do 11º centro regional de Saúde;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1233998, por meio do Memorando nº 160/2021/doca/11ºcrS/SES-
Pa de 28 de outubro de 2021 ao qual solicita a substituição de membro da 
comissão representantes da SESPa/11º centro regional de Saúde;
resolve:
art. 1º Substituir Jeane de Morais dourado por francisca das chagas do-
mingues resplandes como membro titular da comissão representante da 
SESPa/11º centro regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 01/2018 celebrado com o Hospital e 
Maternidade de angeli (Nome fantasia: Hospital e Maternidade São José) 
ficará composta pelos membros abaixo:
representantes do Hospital e Maternidade de angeli (Nome fantasia: Hos-
pital e Maternidade São José):
Elizamar Miranda de Sousa – cPf: 356.784.102-53 – Titular;
Sammyres rosanny Gomes frança – cPf: 356.784.102-53 – Titular; e
lucilha ribeiro Moreira – cPf: 028.794.032-27 – Suplente
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/11º centro regional de Saúde:
Eleny rodrigues Guimarães – Matrícula nº 5113130/1 – Titular;
francisca das chagas domingues resplandes – Matrícula nº 54193844/1 – Titular; e
roézer Bandeira lobo – Matrícula nº 1135 – Suplente.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 03 
dE NoVEMBro dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 723636
Portaria Nº 289 de 03 de NoVeMBro 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, a cláusula Sexta do contrato nº 076/2021(Pará 
SEGUraNÇa lTda) e os autos do Processo n° 2021/ 1236638;
r E S o l V E:
designar os servidores lotados no 13ºcrS: VicENTE filHo aSUNÇÃo da 
crUZ, matrícula nº 57233230-1, cargo de ag. de Portaria, para ser fis-
cal e aNTÔNio fariaS XaViEr NETo, matrícula nº 6029570-2, chefe da 
Divisão Administrativa como suplente de fiscal do contrato nº 076/2021 
para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato, bem como pelo atesto 
dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução 
do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito 13ºCRS/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: 723524
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terMo aditiVo a coNtrato
.

33º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 023/sesPa/2014
Processo: 2021/1152248
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando em 08 de novembro de 
2021 e finalizando em 07 de maio de 2022
Valor Total r$ 11.430.147,79 (onze milhões quatrocentos e trinta mil, cen-
to e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) a ser repassado em 
seis parcelas mensais.
data da assinatura: 29/10/2021
Vigência: 06 (seis) meses, iniciando em 08/11/2021 e finalizando em 
07/05/2022.
orçamento: dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335043; 
fonte: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro SaUdE
End.: avenida Sérgio Henn, nº1100, Bairro diamantina,
cEP 68.025-000 – Santarém -Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 723607
34º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 023/sesPa/2014
Processo: 2021/1189635
objeto: o presente instrumento tem por objeto a manutenção de até 17 
leitos UTi-coVid e até 10 leitos clínicos-coVid previstos 32º Termo aditi-
vo considerando a disponibilização de leitos na central Estadual de regula-
ção pelo prazo de 60 dias, no Hospital público regional do Baixo amazonas 
dr. Waldemar Penna, totalizando até:
1. 17 leitos UTi-coVid;
2. 10 leitos clínicos coVid.
Para execução do objeto deste termo aditivo, serão considerados os valo-
res  seguir indicados:
1. leitos UTi-coVid: diária do leito por r$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais);
2. leitos clínicos coVid: diária do leito por r$ 1.166,66 (mil, cento e ses-
senta e seis reais e sessenta e seis centavos).
Valor Total r$ 2.331.996,00 (dois milhões trezentos e trinta e um mil nove-
centos e noventa e seis reais) a ser repassado em duas parcelas
data da assinatura: 28/10/2021
Vigência: 60 (sessenta) dias, iniciando em 30/10/2021 e finalizando em 
28/12/2021.
orçamento: dotação orçamentária: 7684  Elemento de despesa: 335043; 
fonte: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro SaUdE
End.: avenida Sérgio Henn, nº1100, Bairro diamantina,
cEP 68.025-000 – Santarém -Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 723588

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 088/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento dos autos para as próximas fases, HoMoloGo o PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 088/SESPa/2021, no valor total de r$ 21.120.000,00 
(ViNTE E UM MilHÕES, cENTo E ViNTE Mil rEaiS).
oBJETo: contratação de empresa especializada em transporte aeromédi-
co, visando atendimento da divisão da regulação do acesso à assistência/ 
central Estadual de regulação/ Tratamento fora de domicílio – Tfd, a 
fim de atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde Pública – 
SESPa, com a possibilidade de voos simultâneos. as aeronaves deverão 
ser habilitadas para a realização de VooS diUrNoS E NoTUrNoS por 
ifr – regras de Voo por instrumentos, homologada pela agência Nacional 
de aviação civil – aNac, para realização de transporte aéreo de pacientes 
entre diferentes municípios do Estado do Pará e entre capitais brasileiras, sob 
demanda exclusiva da central Estadual de regulação da SESPa, com base 
obrigatoriamente, sediada, conforme tabela descrita no item 1.2. do Edital..
EMPrESa(S) VENcEdora(S):
BraSil Vida TaXi aErEo lTda, cNPJ Nº 06.234.656/0001-55, foi a ven-
cedora dos itens: 01 e 02, pelo critério de menor preço por item, no total 
de r$ 21.120.000,00;
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 088/SESPa/2021: r$ 
21.120.000,00 (ViNTE E UM MilHÕES, cENTo E ViNTE Mil rEaiS).
Belém (Pa), 03 de novembro de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 723710

.

.

coNVÊNio
.

convênio n°: 08/2021
Processo: 2021/644215
objeto: “construção da 1a Etapa de obras (Bloco 01) com 1.380,64 M²: 
fechamento, Pavimentação, iluminação, e Paisagismo Parcial da área Ex-
terna de um Hospital Municipal de Pequeno Porte com atendimento de 
Média Complexidade (Definição Final com 40 Leitos - Área total construída 
após conclusão: 5.306,00 M² + dependências de apoio)”.

data de assinatura: 03/11/2021
Vigência: 03/11/2021 a 28/02/2022
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 7582; Elemento de despe-
sa: 444042; fontes: 0103 – 0303 – 0101 – 0301.
Valor Total: r$ 9.321.443,72
Valor concedente: r$ 8.948.585,97
Valor contrapartida: r$ 372.857,75
convenente: Prefeitura Municipal de Tucumã
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 723949

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.409 de 03 de NoVeMBro de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo nº 
2021/1246173;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor aNdrÉ aU-
GUSTo oliVEira da VEra crUZ, identidade funcional 5955996-1, ocu-
pante do cargo de cHEfE dE diViSÃo dE acoMPaNHaMENTo SUS, lotado 
na divisão de almoxarifado, no período de 01 de dezembro de 2021 a 30 
de dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 22 de julho de 
2020 a 21 de julho de 2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 
1.307/19.10.2021, publicada no doE nº. 34.746/25.10.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 723774

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 115/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 068/SESPa/2021, Processo nº 2021/143009, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 15/10/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.737 de 18/10/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medi-
camentos para enfrentamento à pandemia do coVid-19 (aZiTroMiciNa 
500MG), para atendimento de pacientes da Secretaria de Saúde do Estado 
do Pará (SESPa), por um período de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 472.000,00 (Quatrocentos e Setenta e dois Mil reais).
ViGÊNcia: 04/11/2021 a 03/11/2022.
EMPrESa: Elfa MEdicaMENToS S. a., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 09.053.134/0001- 45, inscrição Estadual n.º 
0749251000173, com sede rod df001 c/rod 475, Ga 02 coNd SYS 
GaMa B.ParK - PoNTE alTa NorTE (GaMa), cEP: 72427-010, BraSilia/
df, Tel: (83) 2106-2433, E-mail: licitacao@grupoelfa.com.br.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

01 aZiTroMiciNa 500 MG coMPriMido 400.000 r$ 1,18

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 723455

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do coNtrato: 17/LaceN/2021
ModalidadE dE liciTaÇÃo: adESao nº 01/lacEN/2021 à  ata de regis-
tro de preços nº 111/2021 do Pegrao Eletronico SrP nº 113/2020-da fPEH 
de clínicas Gaspar Viana- processo nº 661282/2021.
coNTraTada: ifS NaSciMENTo & cia lTda.
cNPJ: cNPJ: 63.872.493/0001-70
oBJETo: MaTErial MÉdico (luvas de procedimentos) para atender as 
necessidades deste LACEN-PA de acordo com as diversas especificações, 
contido no anexo i-a do Termo de referência do presente processo.
ViGÊNcia: 26/10/2021 à 26/10/2022.
Valor: r$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro  mil reais)
Programa de trabalho: 10.302.1507-8288
fonte de recurso:0132000000
Natureza de despesa: 339030
Plano interno:1040008288c
data da assinatura:  26/10/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 723681
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diÁria
.

Portaria Nº 202 de 29/10/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo da ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 12 a 18/11/2021.
Quantidade: 06 e ½ (Seis e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: abaetetuba e Moju-Pa.
Servidores: roselene da costa Gama/ Mat. 57189082-1/Téc. em Patologia 
clínica.
rita de cássia damasceno ferreira/ Mat. 5170532-3/ Téc. em Patologia 
clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 723745
Portaria Nº 203 de 29/10/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: rEaliZar cErTificaÇÃo dE MicroScoPiSTaS dE BaSE No 
diaGNÓSTico da Malária E oUTroS HEMoParaSiToS.
Período da viagem: 29/11 a 03/12/2021.
Quantidade: 04 e e ½ (Quatro e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino (s): Marapanim-Pa.
Servidores: José Maria Trindade Marinho / Mat. 92304-1 / Téc. de labo-
ratório
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 723747

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria Nº 830 de diárias de 03/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão participar da XXii conferência 
Municipal de Saúde de Marapanim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim -Pa–Brasil | Período: 06/11/2021 | Nº de diárias: 
meia diária.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723629
Portaria Nº 829 de diárias de 03/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da XXii conferência Municipal de Saúde de Marapanim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim -Pa–Brasil | Período: 06/11/2021 | Nº de diárias: 
meia diária.
Servidoras: ana Paula Nogueira de Souza  |  cPf: 147.337.652-15  |  Ma-
trícula: 5234018-2  |  cargo: Enfermeira.
rejani do Socorro Moreira da Silva  | cPf: 126.171.482-20  |  Matrícula: 
32184062  | cargo: Psicóloga.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723625
Portarias nº 805, 806, 807, 808 e 809 de diárias de 03/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão e atividades desenvolvidas em campo e la-
boratórios dos referidos municípios, assim como roda de conversa com as 
Gestões Municipais, referentes as ações municipais.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi -Pa–Brasil | Período: 08/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Magalhães Barata-Pa-Brasil  | Período: 09/11/2021  | Nº de diárias: meia diária.
Marapanim-Pa-Brasil  |  Período: 10/11/2021  | Nº de diárias: meia diária.
São João da Ponta:  | Período: 11/11/2021  |  Nº dE diárias: meia diária.
curuçá: Período: 12/11/2021  | Nº de diárias : meia diária.
Servidores: José Solon Barbosa  |  cPf: 198.264.192-49  | Matrícula: 
0502767  | cargo: agente de Saúde Pública.
leidiane oliveira Silva Malcher  |  cPf: 613.522.762-91  |  Matrícula: 
5723606-2  |  cargo: farmacêutica.
Manoel oliveira dos Santos  |  cPf: 049.369.732-00  |  Matrícula: 0478819  
|  cargo: laboratorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723417
Portaria Nº 812 de diária de 03/11/2021.
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 supervisão e atividades 
desenvolvidas em campo e laboratoriais dos referidos municípios, assim 
como roda de conversa com as Gestões Municipais, referentes as ações 
municipais.
origem: castanhal-Pa-Brasil

destino: Marapanim- Pa- Brasil.
Período: 10/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723430
Portaria Nº 814 de diária de 03/11/2021.
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 supervisão e atividades 
desenvolvidas em campo e laboratoriais dos referidos municípios, assim como 
roda de conversa com as Gestões Municipais, referentes as ações municipais.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá- Pa- Brasil.
Período: 12/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Vitor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723438
Portaria Nº 813 de diária de 03/11/2021.
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 supervisão e atividades 
desenvolvidas em campo e laboratoriais dos referidos municípios, assim como 
roda de conversa com as Gestões Municipais, referentes as ações municipais.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta- Pa- Brasil.
Período: 11/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723436
Portaria Nº 811 de diária de 03/11/2021.
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 supervisão e atividades 
desenvolvidas em campo e laboratoriais dos referidos municípios, assim 
como roda de conversa com as Gestões Municipais, referentes as ações 
municipais.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Magalhães Barata- Pa- Brasil.
Período: 09/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723428
Portaria Nº 810 de diária de 03/11/2021.
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 supervisão e atividades 
desenvolvidas em campo e laboratoriais dos referidos municípios, assim como 
roda de conversa com as Gestões Municipais, referentes as ações municipais.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi- Pa- Brasil.
Período: 08/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Sergio da costa carvalho
cPf: 104.639.682-04
Matrícula: 1036585
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723425
Portarias nº 815,816,817,818,819,820 e 821 de diária de 03/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento das ações, objetivando apresentar e ana-
lisar dados, infraestrutura e equipes responsáveis pelas execução das ações.
origem: castanhal-Pa-Brasil |
destino: inhangapi- Pa- Brasil. |Período: 05/11/2021 | Nº de diárias: meia diária
Marapanim-Pa-Brasil | Período: 09/11/2021 | Nº de diárias: meia diária
Maracanã-Pa-Brasil | Período: 12/11/2021 | Nº de diárias: meia diária
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Magalhães Barata-Pa-Brasil | Período: 16/11/2021 | Nº de diárias: meia diária
São domingos do capim-Pa-Brasil | Período: 19/11/2021 | Nº de diárias: meia diária
São João da Ponta-Pa-Brasil | Período: 24/11/2021 | Nº de diárias: meia diária
Terra alta-Pa-Brasil | Período: 26/11/2021 | 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: 723527
Portaria Nº 822 de diária de 03/11/2021.
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 realizar monitoramento das ações, 
objetivando apresentar e analisar dados, infraestrutura e equipes respon-
sáveis pela execução das ações.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi- Pa- Brasil.
Período: 05/11/2021. 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: 723532
Portaria Nº 823 de diária de 03/11/2021.
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 realizar monitoramento das ações, 
objetivando apresentar e analisar dados, infraestrutura e equipes respon-
sáveis pela execução das ações.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim- Pa- Brasil.
Período: 09/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723535
Portaria Nº 824 de diária de 03/11/2021.
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 realizar monitoramento das ações, 
objetivando apresentar e analisar dados, infraestrutura e equipes respon-
sáveis pela execução das ações.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã- Pa- Brasil.
Período: 12/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723538
Portaria Nº 826 de diária de 03/11/2021.
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 realizar monitoramento das ações, 
objetivando apresentar e analisar dados, infraestrutura e equipes respon-
sáveis pela execução das ações.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São domingos do capim- Pa- Brasil.
Período: 19/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723547
Portaria Nº 827 de diária de 03/11/2021.
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 realizar monitoramento das ações, 
objetivando apresentar e analisar dados, infraestrutura e equipes respon-
sáveis pela execução das ações.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta- Pa- Brasil.
Período: 24/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Vitor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723549

Portaria Nº 828 de diária de 03/11/2021.
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 realizar monitoramento das ações, 
objetivando apresentar e analisar dados, infraestrutura e equipes respon-
sáveis pela execução das ações.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Terra alta- Pa- Brasil.
Período: 26/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723551
Portaria Nº 825 de diária de 03/11/2021.
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 realizar monitoramento das ações, 
objetivando apresentar e analisar dados, infraestrutura e equipes respon-
sáveis pela execução das ações.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Magalhães Barata- Pa- Brasil.
Período: 16/11/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 723544

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 337 de 29/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo No laBoraTorio dE ENToMoloGia/
idENTificaÇÃo dE larVaS doS VETorES doS aGraVoS.
PErÍodo: 03 a 05/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): MÃE do rio-Pa E aUrora do Pará-Pa
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

JoSÉ aUGUSTo NaSciMENTo oliVEira 572061281 aG. dE ENdEMiaS

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 723652

Portaria Nº 338 de 29/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rEaliZar SUPErViSÃo No laBo-
raTorio dE ENToMoloGia/idENTificaÇÃo dE larVaS doS VETorES 
doS aGraVoS.
VEÍcUlo oficial ford raNGEr, Placa NSV-3d76
PErÍodo: 03 a 05/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): MÃE do rio-Pa E aUrora do Pará-Pa
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 723655
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 258 de 03 de NoVeMBro de 2021
objetivo: Participar de reunião sobre a Vigilância Epidemiológica da Malá-
ria com a coordenação Estadual de Malária, Prefeito e Secretário Municipal 
de Saúde o município de anajás.
origem: BrEVES/Pá -BElÉM/Pa.
Servidor (es): almira do Socorro Melo de araújo e Weldeci castro de oli-
veira, 2,5 diárias de 04 à 06/11/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 723837
Portaria Nº 257 de 29 de oUtUBro de 2021
objetivo: Participar de curso de atualização para Microscopistas revisores 
no diagnóstico laboratorial de Malária e outros hemoparasitos (T. cruzi e 
microfilárias) e Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA).
origem: BrEVES/Pá -BElÉM/Pa.
Servidor (es): dinaldo ferreira de Souza e albérito Mendonça alexopulos, 
11,5 diárias de 02 à 13/11/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 723833

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diÁrias
Portaria Nº329 de 25 de outubro de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: Participar do treinamento em malacologia médico- veterinário 
a ser realizado pelo departamento Estadual de controle de Endemias/dcE/
SESPa em parceria com o instituto Evandro chagas.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destinos: Belém/ Pa -Brasil
Período: 08/11/2021 a 13/11/2021 N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
Herberto de carvalho dantas filho
cPf: 194.181.832-34
Matrícula: 0505321
cargo: agente de saúde
idelberto alves dos Santos.
cPf: 205.117.012-68.
Matrícula: 0498900.
cargo: agente de saúde.
ordenador: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 723614
diÁrias
Portaria Nº 328 de 25 de outubro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realização do Monitoramento de auditoria realizada pelo dENa-
SUS, na secretaria de Óbidos
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos/ Pa – Brasil
Período: 22/11/2021 a 26/11/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Maria de fátima ribeiro ferreira
cPf: 096.931.492-20
Matrícula: 1118481
cargo: Enfermeira
richelmy Brito de oliveira
cPf: 617.843.462-68
Matrícula: 5900014/2
cargo: farmaceutico
regina lúcia lima Tapajós
cPf:759.399.322-15
Matrícula: 5900711
cargo: Técnico Enfermagem.
ordenador: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 723581

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

apostilamento n° 1/2021 ao contrato 08/2021 - cHUrrascaria 
casa NoVa Ltda Proc. n° 2021/986554
objeto: adequar a dotação orçamentária ao exercício de 2021. incluir do-
tação atividade PTrES 906775 e 908924.
data do apostilamento: 18/10/2021
WaldEcir araNHa Maia
ordenador de despesas do 10° crS/SESPa

Protocolo: 723537

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

coNtrato
.

eMPeNHo
empenho n°: 2021Ne603
Exercício: 2021
Processo n°: 2021/335632
Classificação do Objeto: Prestação de Serviço
objeto: Serviço funerário
Justificativa: Translado de paciente assistido pelo Programa de Tratamento 
fora do domicílio que evoluiu a óbito no município de Belém
Valor Total: r$ 6.250,00 (Seis mil duzentos e cinquenta reais)
data do Empenho 26/10/2021.
orÇaMENTo
Programa de Trabalho: 1040008290
Natureza da despesa: 3390-39
fonte do recurso: 0103000000
Nome: PriMMa SErVicoS PoSTUMoS & aMBUlaNciaS lTda
cNPJ: 00.991.744/0001-15
Endereço: aV GoVErNador JoSE MalcHEr 1946 Vl T l 70 / NaZarE / 
BElEM / Pa / 66060-230
ordENadora: irlândia da Silva Galvão
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ: 05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.

Protocolo: 723556

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 101 de 03 de NoVeMBro de 2021
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: Participar do monitoramento e assessoramento dos referidos 
programas, Nutrição/ PSE/Saúde do adolescente.
Município: Marabá/ Eldorados dos carajás/ curionópolis
PEriodo: 08 a 12/11/2021
Nº dE diariaS 4/5 (Quatro diária e meia)

serVidor carGo MatricULa

Taciana Miranda ribeiro da Silva agente de artes Pratica 57206550/1

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 723778

Portaria Nº 100 de 29 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: Participar da III Oficina para Elaboração da Prestação de Contas 
do Exercício 2021.



 diário oficial Nº 34.756  23 Quinta-feira, 04 DE NOVEMBRO DE 2021

Município: Marabá/ Belém.
PEriodo: 09 a 13/11/2021
Nº dE diariaS 4/5 (Quatro diária e meia)

SErVidor carGo MaTricUla

irlandia da Silva Galvão diretora 5946003/3

alex Santos da Silva agente administrativo 57209582/2

luziene alves do Nascimento agente administrativo 54192926/1

claudeane alves lima carvalho agente de artes Pratica 57209268/1

antônio Vicente da Silva Motorista 498856

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 723923

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 598 de 03 de Novembro de 2021
Nome: ássima dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Período: 09 a 12.11.2021
Nº de diárias: 3,5 (três e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
Objetivo: Participar das oficinas de apresentação do Plano de Ações estra-
tégicas para enfrentamento das daNTS (doenças crônicas não transmissí-
veis), apresentação do Guia de atividades físicas para População Brasileira 
e Oficina de Atualização do SISCAN (Sistema de Informação de Câncer), 
visita técnica no Hospital regional Publico do araguaia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 723728

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 599 de 03 de Novembro de 2021.
Nome: José antônio frança Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 03 à 05.11.2021
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: Participar de reunião técnica sobre imunização, implantação e 
cadastramento de enfermeiros e técnicos de enfermagem nos sistemas de 
informação SiES, e Si-PNi.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 723730
Portaria Nº 596 de 03 de Novembro de 2021
Nome: Maria da conceição Teixeira da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897614-1.
cPf: 690.291.992-53.
Período: 08 a 12.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: rio Maria, agua azul do Norte, ourilândia, São felix do Xingu.
objetivo: realizar visitas técnicas nas ouvidorias implantadas nos municí-
pios com supervisão nos componentes, espaço físico próprio com acomo-
dações adequadas, organização do instrumento normativo legal, equipa-
mentos de informática, dentre outros.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 723726

Portaria Nº 597 de 03 de Novembro de 2021.
Nome: odete ceza dos Santos.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula/Siape: 57206664-1.
cPf: 727.734.302-63.
Nome: Maria cruz Marinho Silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/Siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Período: 03 a 05.11.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: agua azul do Norte.
Objetivo: Realizar a oficina de implantação da EMAP – Equipe multiprofis-
sional de apoio – MElHor EM caSa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021

Protocolo: 723727
Portaria Nº 600 de 03 de Novembro de 2021.
Nome: José antônio Penha cutrim.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504501.
cPf: 126.617.673-04.
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: raimundo Vicente amaral filho.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula: 504540.
cPf: 176.819.362-20.
Período: 09 a 23.11.2021.
Nº de diárias: 14,5 (catorze e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: realizar controle de malária.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 723732
Portaria Nº 601 de 03 de Novembro de 2021.
Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: Técnica em gestão Publica
Matrícula/Siape: 5146453-6
cPf: 282.418.512-00
Nome: luizmar Guilherme da Silva
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 58975371
cPf: 244.165.762-34
Nome: Jean de carvalho Mendonça.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832632-3.
cPf: 650.634.812-72.
Nome: denise da Silva Matos luz.
cargo: assistente administrativo.
Matrícula/Siape: 57205058-4.
cPf: 873.030.192-00.
Período: 07 a 13.11.2021
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém
Objetivo: Participar da Oficina de Elaboração da Prestação de Contas do 
Exercício 2021
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 723740
Portaria Nº 602 de 03 de Novembro de 2021
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 03 a 05.11.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: água azul do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica que irão realizar treinamen-
to de equipe do Programa Melhor em casa,.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 723979
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
6º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 036/2016-HoL
data assinatura:29/10/2021
Processo nº: 2021/1009231
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 03 (três) meses.
Vigência: 30/10/2021 a 29/01/2022
Valor Total do aditivo: de r$29.700,00 (quinze milhões e trezentos mil 
reais)
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado SYSTEMScoPY lTda ME
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 723576
terMo aditiVo a coNtrato

2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 101/2019-HoL

data assinatura:28/10/2021
Processo nº: 2021/939349
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 31/10/2021 a 30/10/2022
Valor Total do aditivo: de r$15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos 
mil reais)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado M.W.S. EVENToS E BUffET EirEli
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 723402

.

.

oUtras MatÉrias
.

recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HoSPiTal oPHir loYola (PaE)
Processo nº 2020/940971
Valor: r$ 1.306,25
Justificativa: o valor de R$ 1.306,25(um mil, trezentos e seis reais e vinte 
e cinco centavos), para pagamento de Pecúnia da ex-servidora claricE 
PaNToJa PacHEco, referente ao último triênio incompleto e não gozado 
por superveniência da sua aposentadoria, como reconhecimento de des-
pesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 1.306,25
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 723418
Portaria Nº 752/2021-GaB/dG/HoL.

o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/739249 de 06/07/2021.
rESolVE:
loTar a partir de 13/09/2021, MarcElo MoNTEiro MENdES, matrícula 
nº 59117624/3, cargo Enfermeiro, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
da Universidade federal do Pará - UfPa, na diretoria Geral deste Hospital, 
na função de assessor desta diretoria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 07 de outubro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 723742
Portaria Nº 754/2021 – daF/HoL.

o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1042715 de 
20/09/2021.
rESolVE:
i – rEMaNEJar a partir de 01/10/2021 o servidor MarTiNHo SÉrGio 
araÚJo NoVaiS, agente administrativo matrícula nº 3260763/1, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da divisão de arquivo Médico 
– daME para o c.T.i, deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 01/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de outubro de 2021.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 723752

Portaria Nº 755/2021-GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/1042715 de 
20/09/2021.
rESolVE:
i – rEVoGar a contar de 01/10/2021 a PorTaria Nº 259/2016 – GaB/dG/
Hol, que designou a partir de 01/04/2016 servidor Maria do Socorro 
dE BriTo SoUSa, Matrícula nº 5612918/1, administrador, pertencente 
ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para responder pela coordenação 
administrativa do centro de Terapia intensiva – c.T.i, deste Hospital.
ii – dESiGNar a contar de 01/10/2021 o servidor MarTiNHo SErGio 
araUJo NoVaiS , Matrícula nº 3260763/1, agente administrativo, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para responder pela coordena-
ção administrativa do centro de Terapia intensiva – c.T.i, deste Hospital.
iii – os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de outubro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 723755
Portaria Nº 756/2021 - GaB/dG/HoL

o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram onferidas pelo decreto de 19/11/2020, publicado no doE n° 
34.412 de 19/11/2020 e;
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que sus-
citam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº2021/1042768 de 
20/09/2021.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 15/10/2021, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário
-base, ao servidor MarTiNHo SErGio araUJo NoVaiS, agente adminis-
trativo, matrícula n° 3260763/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do(a) servidor(a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 15 de outubro de 2020.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 723761

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1002/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 34.864.
coNSidEraNdo o falecimento do irmão da servidora lUZia daS GraÇaS 
BaTiSTa doS SaNToS dE oliVEira , ocorrido em 13 de outubro de 2021, 
e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 
de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora lUZia daS GraÇaS BaTiSTa doS SaNToS dE oliVEira, id. 
funcional nº 5230543/2, Enfermeira, lotada na Gerência de Neonatologia, 
no período de 13/10/2021 a 20/10/2021, conforme certidão de Óbito nº 
065656 01 55 2021 4 00446 2115 0175049 52.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 13/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 29 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 723696

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e raQUeL de soU-
Za aZeVedo, contratação em caráter de substituição, autorizada através 
do Processo nº 2021/877290, não acarretando acréscimo de despesas ao 
erário.
cargo: Técnico de Enfermagem.
admissão: 01/11/2021.
Vigência contratual: 01/11/2021 à 31/10/2022.
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fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e ViTor dE MElo MENdES, 
contratação em caráter de substituição, autorizada através do Processo nº 
2021/877290, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: agente de artes Práticas.
admissão: 01/11/2021.
Vigência contratual: 01/11/2021 à 31/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 723523

.

.

errata
.

errata do extrato de contrato temporário publicado no doe nº 
34.751, de 28/10/2021, referente à rENaTa SoEiro da SilVa.
onde se lê: admissão 01/10/2021, Vigência 01/10/2021 a 29/03/2022;;
Leia-se: admissão 02/10/2021, Vigência 02/10/2021 a 30/03/2022.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Belém – Pa, 03 de novembro de 2021.
 BrUNo MENdES carMoNa
 Presidente da fScMP

Protocolo: 723485
errata da PUBLicaÇÃo: 723306, diÁrio oFiciaL Nº 34.755 

de 03/11/2021
oNde se LÊ: Nota de Empenho da despesa: 2021NE01399
Leia-se: Nota de Empenho da despesa: 2021NE01309
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 723496

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 075/2021-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 18/11/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a aQUiSiÇÃo dE EQUiPa-
MENToS MÉdico HoSPiTalarES (foco cirúrgico com câmera, foco móvel 
e dermatomo com expansor), conforme as especificações contidas no Ane-
xo i, Termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 03 de novembro de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 723933

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 159/2021
Pae Nº 2021/1010845

data: 03/11/2021
Valor: r$5.700,00
objeto: aquisição de MaTErial TÉcNico-EXTra-PadroNiZado - loca-
ÇÃo UrETEroScÓPio rÍGido/flEXÍVEl 6fr JUNTaMENTE coM fiBra E 
foNTE laSEr, liToTridor BalÍSTico E ProBES METálicoS PErcUTÂ-
NEo. Para ProcEdiMENTo ÚNico e cESTo Para EXTraÇÃo dE cálcU-
loS, EM NiTiNol, 1,9fr X 120cM
fundamento legal: artigo 24, incisos ii da lei federal n.º 8.666/93, com 
dispensa de cotação Eletrônica de preços em função da urgência - artigo 
2º da iNSTrUÇÃo NorMaTiVa SEad/dGl Nº. 001, dE 09 dE aBril dE 
2012 e Parecer nº 331/2021-aJUr/fScMP 
Data de Ratificação: 03/11/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008067, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits; Elemento de despesa: 339039 e 339030.
coNTraTada: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda; cNPJ/Mf: 
12.544.921/0001-02
ENdErEÇo: rua Barão do Triunfo nº3540, Sl. 401, 402 e 407, Bairro do 
Marco, Belém-Pa, cEP: 66.095-055; TElEfoNE: (91) 3242-9825
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 723900

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº159/2021
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aquisição de MaTErial TÉcNico-EXTra-PadroNiZado - loca-
ÇÃo UrETEroScÓPio rÍGido/flEXÍVEl 6fr JUNTaMENTE coM fiBra E 
foNTE laSEr, liToTridor BalÍSTico E ProBES METálicoS PErcUTÂ-
NEo. Para ProcEdiMENTo ÚNico e cESTo Para EXTraÇÃo dE cálcU-
loS, EM NiTiNol, 1,9fr X 120cM
coNTraTada: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda
data: 03/11/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 723904

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1001/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
r E S ol V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias dos servidores listados 
abaixo, conforme PorTaria Nº. 968/2021 - caPE/GP/fScMP, publicada 
no doE Nº. 34.744 de 22/10/2021.

SErVidor(a) MaTrÍcUla carGo coNcESSÃo dE fÉriaS
caTariNNE dE NaZarE MoNTEiro 

coSTa  57194628/1 Técnico de Enfer-
magem 16/12/2021 a 14/01/2022

Maria dE NaZarE da SilVa 
BraGa  57174894/1 Enfermeiro 16/12/2021 a 14/01/2022

Maria do Socorro oliVEira 
corrEa  57192758/1 Técnico de Enfer-

magem 16/12/2021 a 14/01/2022

rEGiSTrE - SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 28 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Portaria Nº 999 /2021-GaPe/GP/FscMP
o  P r E S i d E N T E  d a  f U N d a Ç Ã o  c a S a  d E  M i S E r i c Ó r -
dia do Pará, no uso de suas
a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s ,  q u e  l h e  s ã o  c o n f e r i d a s  p e l o  d e c r e -
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019
r  E  S  o  l  V  E :  c o N c E d E r ,  f é r i a s  d e  a c o r d o  c o m  o  a r t i -
go nº 74 da lei nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo dis-
criminado, referente ao mês de dEZEMBro/2021.

SErVidor MaTrÍcUla carGo EXErc PErÍodo
GUTEMBErG Joao BErNardo al-

VarES 5923033/2 analista de Sistemas 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

JoSEdEa MacEdo doS SaNToS 54187924/2 assistente Social 2020 01/12/2021 
a 30/12/2021

Maria do Socorro GoNcal-
VES BENTES 5175054/1 assistente de adminis-

tração 2020 17/12/2021 
a 15/01/2022

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 Belém - Pa, 3 de Novembro de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Portaria Nº 1000/2021-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de
s u a s  a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s ,  q u e  s ã o  c o n f e r i d a s  p e l o  d e c r e -
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora MariSETH carValHo dE 
aNdradE, cargo de Professor, lotação Gerencia de Estatistica - GEST , 
Matrícula Nº 5681642/6, no período de 16/11/2021 a 15/12/2021, referente 
a o  e x e r c í c i o  d e  2 0 1 9 ,  n o  p e r í o d o  a q u i s i t i 
vo de 04/09/2019 a 03/09/2020 para fins de Regulariza ção Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 3 de Novembro de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 723782

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 
Nº 173/2021/FscMP

ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 027/2021 - 
fScMP, Processo nº 2020/1094450, homologado, em 25/10/2021.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo HoSPiTalar- MáQUiNa UNiTa-
riZadora/raSTrEaBilidadE”, para suprir a necessidade desta funda-
ção, conforme especificações constantes do Termo de referência (anexo 
i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 27/10/2021 a 27/10 /2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
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ENcarTE:

oPUSPac iNdÚSTria E coMÉrcio dE MáQUiNaS lTda-EPP, com sede em louveira/SP, na rua Humberto Pela nº 
68, Bairro leitão, cEP: 13290-000, Telefone: (48) 99931-1598, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 10.780.790/0001-29, 

e-mail: licitacaoopuspac@gmail.com

item Especificação Marca/fab. Qtd. Valor 
unitário Valor Total

1

EQUiPaMENTo Para iM-
PrESSÃo EM roTUlaÇÃo Por 
TiNTa QUE iMPriME TEXToS 
E cÓdiGoS dE BarraS Para 
idENTificaÇÃo E raSTrEa-
BilidadE MaTEriaiS (MaT) 
E MEdicaMENToS (MEdS). 

conforme proposta vencedora e 
ata SrP nº 173/2021.

oPUSPac 03 140.000,00 420.000,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 723908

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 083/2021
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/
HEMoPa, de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo 
administrativo Eletrônico 2020/185468 - Pregão Eletrônico Nº 083/2021 
para contratação de empresa especializada em Perfuração de Poço Tubular 
Ø 6” profundidade estimada de 30 metros com fornecimento e instalação 
e Bomba Submersa e Bomba centrífuga para o Hemonúcleo de altamira
 iTEM ÚNico - coNSTrUPocoS BraSil PErfUracao dE PocoS dE 
aGUaS lTda – cNPJ 03.669.189/0001-06, com proposta comercial no va-
lor total de r$ 26.887,00 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta e sete reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2020/185468 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 30 de outubro de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 723374

.

.

errata
.

ErraTa a PUBlicaÇÃo do EdiTal dE coNVocaÇÃo dE ElEiÇÃo Para 
coMiSSÃo dE ÉTica MÉdica da fUNdaÇÃo HEMoPa ( PUBlicado No 
doE Nº 34.747 dE 26 dE oUTUBro dE 2021, Protocolo: 720621).
oNde se LÊ:

aNeXo iii

rElaÇÃo dE VoTaNTES

amanda de Nazare Moraes Machado Jacomo Valadares

ana luisa langanke Pedroso Meireles

andes Ken Nagahama

andre Pinheiro Gurgel felicio

Bruno Tamegao lopes de Noronha

carlos conde rodrigues Junior

carlos Victor cunha ramos

cátia irene duarte Valente

cecilia Mina Watanabe

clicia do Socorro oliveira Brabo

daniel Gomes de lima

danielle de Moraes alves

davi Patrick do Espirito Santo cabral

Elias Serruya

Eliene ayan Neves

Euzamar Gaby rocha

fernanda Guedes de carvalho

fernando augusto fonseca Monteiro

Hatsumi Miyashiro iwamoto Melo

Heidrian albuquerque adam

ibélio azevedo Serra

iêda Solange de Souza pinto

ilka da Silva rosa

Jamila Vaz Tavares

Jediel Bitencourt da luz

Jessica Nicole fialho oliveira

José daniel andion farias

leandro ribeiro Barros lima

loredan de andrade Mello

Marcos laercio Pontes reis

Marcus dimitri Pontes de oliveira

Marden cravo de oliveira

Maria do Socorro leão de almeida

Maria Eleonora da Silva Melo

Maria Gorete Garcia dos Santos

Nelma do Socorro Salim ramos

odilton cleber Siqueira de amaral

Patricia cristina Moreira arruda

Paula christine amarantes Justino de oliveira

Pedro Bruno Paixão ribeiro

roberto Borges Junior

Saide Maria Sarmento Trindade

Sandra Maria Barreiros lobato

Sergio antonio Batista dos Santos

Sheila Milisa Pinheiro de aguiar

Silvia cavalcante do Nascimento

Simone oliver Maues

Vera lúcia cunha ramos

Leia-se:
aNeXo iii

rElaÇÃo dE VoTaNTES
amanda de Nazare Moraes Machado Jacomo Valadares

ana luisa langanke Pedroso Meireles
andes Ken Nagahama

andre Pinheiro Gurgel felicio
Bruno Tamegao lopes de Noronha

carlos conde rodrigues Junior
carlos Victor cunha ramos
cátia irene duarte Valente

cecilia Mina Watanabe
clicia do Socorro oliveira Brabo

daniel Gomes de lima
danielle de Moraes alves

davi Patrick do Espirito Santo cabral
Elias Serruya

Eliene ayan Neves
Euzamar Gaby rocha

fernanda Guedes de carvalho
fernando augusto fonseca Monteiro

Hatsumi Miyashiro iwamoto Melo
Heidrian albuquerque adam

ibélio azevedo Serra
iêda Solange de Souza pinto

ilka da Silva rosa
Jamila Vaz Tavares

Jediel Bitencourt da luz
Jessica Nicole fialho oliveira

José daniel andion farias
larissa Tatiana Valente Martins francês

leandro ribeiro Barros lima
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loredan de andrade Mello

lucas Mendonça de araújo Bellesi

luciana Maria cunha Maradei Pereira

Marcos laercio Pontes reis

Marcus dimitri Pontes de oliveira

Marden cravo de oliveira

Maria do Socorro leão de almeida

Maria Eleonora da Silva Melo

Maria Gorete Garcia dos Santos

Nelma do Socorro Salim ramos

odilton cleber Siqueira de amaral

Patricia cristina Moreira arruda

Paula christine amarantes Justino de oliveira

Pedro Bruno Paixão ribeiro

roberto Borges Junior

Saide Maria Sarmento Trindade

Sandra Maria Barreiros lobato

Sergio antonio Batista dos Santos

Sheila Milisa Pinheiro de aguiar

Silvia cavalcante do Nascimento

Simone oliver Maues

Vera lúcia cunha ramos

Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de outubro de 2021.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 723640

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
toMada de PreÇos 01/2021 – FUNdaÇÃo HeMoPa

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
HEMoPa no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a lei 8.666/93 
e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comis-
são de licitações e concordância do setor jurídico, torna público a HoMo-
loGaÇÃo e adJUdicaÇÃo realizada em 03/11/2021, referente o procedi-
mento licitatório na modalidade Tomada de Preço 01/2021 - Processo ad-
ministrativo Eletrônico nº 2021/206723 do tipo menor preço, cujo objeto e 
a escolha da proposta mais vantajosa para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo da rEforMa da árEa dE PaciENTES 
da SEdE da fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do 
ESTado do Pará em favor da empresa vencedora e adjudicada: orBiS 
ENGENHaria lTda, cNPJ: 29.860.572.0001-22, com proposta no valor 
de r$293.194,49 (duzentos e noventa e três mil cento e noventa e quatro 
reais e quarenta e nove centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/206723 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém, 03 de novembro 2021
comissão Permanente de licitações
fundação HEMoPa

Protocolo: 723677
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1°
data da assinatura: 28/10/2021.
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Realizar o acréscimo de 12 (doze) Auxiliares de Serviços Ge-
rais, em regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, para realizar a
limpeza da área externa desta fundação.
contrato: 298/2017
contratado: KaPa caPiTal faciliTiES lTda
Endereço: rodoVia Mario coVaS loTEaMENTo ParQUE doS coQUEi-
roS 1 – Bairro coQUEiro
cEP: 67.115-000
Telefone: (91) 3279-7400
E-mail: licitacoes@kapa.capital
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 723421

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.755, de 03/11/2021, referente a licitação do Pregão Eletrônico Nº 
114/2021, que gerou o protocolo nº 723321.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 723921

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 486 de 03 de NoVeMBro de 2021
oBJETiVo: ParTiciPar do ENcoNTro dE GESTorES doS HoSPiTaiS 
rEGioNaiS E coNTraTUaliZadoS, QUE SErá rEaliZado No aUdiTÓ-
rio da SESPa Na cidadE dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira – MaT. 5962022-1, dirETor
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, EN-
fErMEira
JoSilENE loPES da SilVa – MaT. 54187497-2, ENfErMEira
EriKa NEiVa oliVEira diNiZ- MaT. 5951893-1, aGENTE adMiNiSTra-
TiVo
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 03 À 06/11/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 487 de 03 de NoVeMBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES dESTE Hrca Para ParTiciParEM 
do ENcoNTro dE GESTorES doS HoSPiTaiS rEGioNaiS E coNTraTU-
aliZadoS, QUE SErá rEaliZado No aUdiTÓrio da SESPa Na cidadE 
dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 03 À 06/11/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 723555
Portaria Nº 485 de 29 de oUtUBro de 2021.

NoME: Marlene costa de oliveira
carGo: colaborador Eventual
cPf: 777.372.882-87
NoME: Karolyne Pinheiro cruz
carGo: colaborador Eventual
cPf: 024.685.822-25
NoME: luciana Pacheco de alencar
carGo: colaborador Eventual
cPf: 727.000.252-53
PErÍodo: 07 À 13/11/2021.
Nº dE diáriaS: 6,5 (seis e meia)
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo: Belém - Pa
oBJETiVo: Participar de capacitação sobre: coleta de dados Epidemiológi-
cos e manejo do paciente com acidente ofídico e atendimento anti-rábico, 
a ser realizado no Nível central da cidade de Belém – Pa.
ordENador: João Wanderley Silva oliveira

Protocolo: 723563

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 093/03.11.2021 – deterMiNar
NoME: irlETE daMaScENo cUNHa
MaTrÍcUla: 108472/1
carGo: aUXiliar dE SaÚdE
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
TriÊNio: 23/05/2005 a 22/05/2008
PErÍodo coNcEdido: 03/01/2022 a 01/02/2022 (30 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 723612
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 3º terMo aditiVo de PraZo
Proc. Nº: 2018/301796  aNeXo: 2021/1052112

N° do coNTraTo: 95/2018
JUSTificaTiVa: o presente termo aditivo de prorrogação prazo ao contra-
to de a.jur nº 95/2018, decorre da solicitação feita pela contratada, moti-
vado pelo interesse na continuação dos serviços, devidamente acolhida e 
autorizada pela autoridade Superior e Setor Técnico, com fundamento no 
art. 57, ii da lei nº 8.666/93.
daTa dE aSSiNaTUra: 29/10/2021.
iNic. dE ViG.: 01/11/2021 T. ViG.: 01/11/2022
PraZo: 12 (doze) meses.
Valor do coNTraTo: r$ 20.136.552,45 (vinte milhões, cento e trinta e 
seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da despesa: 449051; origem do 
recurso: Tesouro; fonte do recurso: 0124000000, Pi 106cMY7Nraa.
dadoS da coNTraTada:
cNPJ: 01.621.876/0001-18
NoME: coNSTrUa ENGENHaria lTda
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 723767

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preço.
Número: n.º 004/2021.
oBJETo: construção de 03 (três) pontes em concreto armado, sobre os 
igarapés: São raimundo (20,00m x 8,60m), Tapuia (10,00m x 8,60m) e 
Terra Preta (6,00m x 8,60m), localizados na Pa-257, trecho: Pa-257 KM 
28,4 / KM 47,10, no município de Jurutí, sob a jurisdição do 3º Núcleo 
regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preço nº 
004/2021 – SETraN.
Vencedora: ENGEPorT ENGENHaria EirEli - EPP.
Valor: r$ 2.261.084,36 (doiS MilHÕES, dUZENToS E SESSENTa E UM 
Mil, oiTENTa E QUaTro rEaiS E TriNTa E SEiS cENTaVoS).
Belém, 03 de outubro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 723831

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do coNVÊNio: 087/2021 Processo Nº 2021/767409

Valor Total: r$ 223.241,32 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e qua-
renta e um reais e trinta e dois centavos)
objeto: aquisição de 49.986,86 litros de óleo diesel S-10 para a recupera-
ção de 31,67 km de Estradas Vicinais, no município de Terra alta/Pa.
data de assinatura: 03/11/2021 Prazo: 210 (duzentos e dez) dias
inic. de Vig.: 03/11/2021 T. Vig.: 31/05/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 444042; fonte: 
0125000000; origem: recurso Estadual; Plano interno: 206coMBUSSK; 
ação detalhada: 000270940.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra alTa.
cNPJ: 34.823.518/0001-47.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 723687

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º aditiVo ao coNtrato Nº 14/2019.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará-arcoN-Pa/ Empresa JET locadora. objeto do contrato inicial: lo-
cação dos veículos.
Objeto e justificativa de aditamento: Prorrogação de prazo. Acréscimo de 
15,38% estimativamente no item 02. acréscimo de 16,67% estimativa-
mente no item 03.

da fundamentação legal:  inciso ii do art. 57, da lei nº 8.666/93.
Valor: r$ 703.775,02 (setecentos e três mil, setecentos e setenta e cinco 
reais e dois centavos) estimados anuais.
dotação orçamentária: ProJ/aTiV: 041.221.297.8338.0000; Pi: 
412.000.8338c; foNTE/N.dESPESa:0261/0661/339033; aÇÃo: 233206.
data da assinatura: 03.11.2021.
Vigência:04.11.2021 a 05.11.2022.
Endereço da contratada: c.N.P.J/Mf nº. 16.685.710/0001-32, situada a 
Travessa Enéas Pinheiro,1639, Bairro, Marco, cEP: 66095-105, Belém-Pa.
diretor Geral: EUriPEdES rEiS da crUZ filHo

Protocolo: 723705

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 369 de 29 de oUtUBro de 2021
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o que dispõe o art. 132 inciso V, artigos 137 e 138 da lei 
Estadual nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
considerando o processo 2021/1243004;
rESolVE:
I  - CESSAR a contar de 28.10.2021 a concessão de Gratificação de Tempo 
integral–GTi, da servidora PriScila MarQUES diaS SilVa, matrícula nº 
57201128/ 2, ocupante do cargo de assistente administrativo;
II - CONCEDER a contar de 03.11.2021, Gratificação de Tempo Integral–
GTi, de que trata os dispositivos legais acima mencionados, a servidora la-
riSSa GoES dE QUEiroZ, matrícula nº 57231627/ 3, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão Pública, no percentual de 30%.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP

Protocolo: 723642
Portaria Nº 367 de 29 de oUtUBro de 2021

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o que dispõe o art. 132 inciso V, artigos 137 e 138 da lei 
Estadual nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
considerando o processo 2021/1243004;
rESolVE:
I  - CESSAR a contar de 28.10.2021 a concessão de Gratificação de Tempo 
integral–GTi, do servidora EliNa roSa dE aSSiS rodriGUES, matrícula 
nº 22071/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo;
II - CONCEDER a contar de 03.11.2021, Gratificação de Tempo Integral–
GTi, de que trata os dispositivos legais acima mencionados, ao servidor 
dElMar MiraNda QUEiroZ, matrícula nº 11053/ 1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, no percentual de 50%.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP

Protocolo: 723645
Portaria Nº 370 de 03 de NoVeMBro 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 2021/1130775
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a servidora dUlciMar dE MElo E SilVa, matrícu-
la n° 22705/1, ocupante do cargo de ENGENHEiro aGroNoMo, para 
atuar como fiscal Titular do contrato nº 142/2021 – SEdaP, celebrado 
com a empresa MVU EMPrEENdiMENToS lTda, inscrita no cNPJ/Mf n° 
03.501.530/0001-01.
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 de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 723469
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N°363 de 28 de oUtUBro de 2021
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo 2021/1036075;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde ao servidor Joao cloViS dE liMa BarroS, 
mat. 22209/ 1, ocupante do cargo de agente de Portaria, no período de 
31/08/2021 a 09/09/2021, conforme laudo médico nº 80993.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP
 

Protocolo: 723401

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 372 de 03 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021;
considerando o processo nº 2021/1247316;
rESolVE:
dESiGNar o servidor caSSio GaBriEl alMEida coUTo, matrícula nº 
6045575/ 3, ocupante do cargo de assessor Técnico, para responder pelo 
cargo em comissão de chefe de Gabinete, nesta Secretaria de Estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca-SEdaP, a contar de 29 de outu-
bro de 2021, até ulterior deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- SEdaP.

Protocolo: 723807

.

.

errata
.

errata das taBeLas dos GrUPos 02 e 03 do terMo de 
adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo PUBLicado No doe 

Nº 34.565 de 28/04/2021
PrEGÃo ElETrÔNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS SEdaP/SrP N° 
003/2021
oNde se LÊ:
 

GrUPo 02

LocaÇÃo de MaQUiNÁrio Pesado Para reaLiZaÇÃo 
de serViÇos  de PreParo de Área Para PLaNtio coM 

aPLicaÇÃo de caLcÁrio

 PETrÓlEo do BraSil coMErcio aTacadiSTa E diSTriBUiÇÃo.  cNPJ: 33.375.393/0001-77 

iTEM codiGo dEScriÇÃo do oBJETo UNid. QTd Vlr. 
UNT. Vlr. ToTal

07 21647-0

locação de hora/maquina, trator 
agrícola de pneus, para aQUicUl-
TUra, atendendo os municípios 
da MESorrEGiÃo do BaiXo 

aMaZoNaS.

H/M 1.430 170,00 243.100,00

08 21647-0

locação de hora/maquina, trator 
agrícola de pneus, para aQUicUl-
TUra, atendendo os municípios 
da giratórias, MESorrEGiÃo dE 

MaraJÓ.

H/M 870 170,00 147.900,00

09 21647-0

locação de hora/maquina, trator 
agrícola de pneus, para aQUicUl-
TUra, atendendo os municípios da 
MESorrEGiÃo METroPoliTaNa 

dE BElÉM.

H/M 940 140,00 131.600,00

10 21647-0

locação de hora/maquina, trator 
agrícola de pneus, para aQUicUl-
TUra, atendendo os municípios 

da MESorrEGiÃo do NordESTE 
ParaENSE.

H/M 3.425 140,00 479.500,00

11 21647-0

locação de hora/maquina, trator 
agrícola de pneus, para aQUicUl-
TUra, atendendo os municípios 
da MESorrEGiÃo do SUdESTE 

ParaENSE.

H/M 6.190 230,00 1.423.700,00

12 21647-0

locação de hora/maquina, trator 
agrícola de pneus, para aQUicUl-
TUra, atendendo os municípios 

da MESorrEGiÃo do SUdoESTE 
ParaENSE.

H/M 1.675 230,00 385.250,00

Valor ToTal do GrUPo 2.811.050,00
 

GrUPo 03

LocaÇÃo de MaQUiNÁrio Pesado Para reaLiZaÇÃo de 
serViÇos  de destocaMeNto de  Área Para PLaNtio.

Vieira traNsPorte & serViÇos eireLi. cNPJ: 
17.958.567/0001-78

iTEM codiGo dEScriÇÃo do oBJETo UNid. QTd Vlr. 
UNT. Vlr. ToTal

13 21647-0

locação de hora/maquina, trator de 
esteira para aQUicUlTUra, atenden-
do os municípios da MESorrEGiÃo 

do BaiXo aMaZoNaS.
H/M 765 220,00 168.300,00

14 21647-0

locação de hora/maquina, escava-
deira hidráulica giratórias, para aQUi-
cUlTUra, atendendo os municípios 

da MESorrEGiÃo dE MaraJÓ.
H/M 485 198,00 96.030,00

15 21647-0

locação de hora/maquina, escava-
deira hidráulica giratórias, para aQUi-
cUlTUra, atendendo os municípios 
da MESorrEGiÃo METroPoliTaNa 

dE BElÉM.

H/M 520 190,00 98.800,00

16 21647-0

locação de hora/maquina, 
escavadeira hidráulica giratórias, 

para aQUicUlTUra, atendendo os 
municípios da MESorrEGiÃo do 

NordESTE ParaENSE.

H/M 1.760 210,00 369.600,00

17 21647-0

locação de hora/maquina, esca-
vadeira hidráulica giratórias, para 

aQUicUlTUra, atendendo os muni-
cípios MESorrEGiÃo do SUdESTE 

ParaENSE.

H/M 3.100 200,00 620.000,00

18 21647-0

locação de hora/maquina, esca-
vadeira hidráulica giratórias, para 

aQUicUlTUra, atendendo os muni-
cípios MESorrEGiÃo do SUdoESTE 

ParaENSE.

H/M 880 230,00 202.400,00

Valor ToTal do GrUPo 1.555.130,00

Leia-se:

GrUPo 02
locaÇÃo dE MaQUiNário PESado Para rEaliZaÇÃo dE SErViÇoS  dE PrEParo dE árEa Para PlaNTio coM 

aPlicaÇÃo dE calcário
 PETrÓlEo do BraSil coMErcio aTacadiSTa E diSTriBUiÇÃo.  cNPJ: 33.375.393/0001-77 

iTEM codiGo dEScriÇÃo do oBJETo UNid. QTd Vlr. 
UNT. Vlr. ToTal

07 21647-0

locação de hora/maquina: trator 
agrícola de pneus, traçado, 4x4, com 

potência mínima de 100cv; Grade 
aradora de 14 a 16 discos, com 28” 
de diâmetro; Grade , niveladora de 
no mínimo 42 discos, com 22” de 
diâmetro; distribuidora de calcário 

com capacidade mínima de 4 tonela-
das, equipamentos com no máximo 5 
(cinco) anos de uso, com operadores 
devidamente habilitados e equipados 

com EPis, para gradagem, aração 
e aplicação de calcário, em área de 

agricultores familiares, atendendo os 
municípios da MESSorrEGiÃo BaiXo 

aMaZÔNaS.

H/M 1.430 170,00 243.100,00
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08 21647-0

locação de hora/maquina: trator 
agrícola de pneus, traçado, 4x4, com 

potência mínima de 100cv; Grade 
aradora de 14 a 16 discos, com 28” 
de diâmetro; Grade , niveladora de 
no mínimo 42 discos, com 22” de 
diâmetro; distribuidora de calcário 

com capacidade mínima de 4 tonela-
das, equipamentos com no máximo 5 
(cinco) anos de uso, com operadores 
devidamente habilitados e equipados 

com EPis, para gradagem, aração 
e aplicação de calcário, em área de 
agricultores familiares, atendendo 
os municípios da MESSorrEGiÃo 

MaraJÓ.

H/M 870 170,00 147.900,00

09 21647-0

locação de hora/maquina: trator 
agrícola de pneus, traçado, 4x4, com 

potência mínima de 100cv; Grade 
aradora de 14 a 16 discos, com 28” 
de diâmetro; Grade , niveladora de 
no mínimo 42 discos, com 22” de 
diâmetro; distribuidora de calcário 

com capacidade mínima de 4 tonela-
das, equipamentos com no máximo 5 
(cinco) anos de uso, com operadores 
devidamente habilitados e equipados 

com EPis, para gradagem, aração 
e aplicação de calcário, em área de 
agricultores familiares, atendendo 
os municípios da MESSorrEGiÃo 

METroPoliTaNa dE BElÉM.

H/M 940 140,00 131.600,00

10 21647-0

locação de hora/maquina: trator 
agrícola de pneus, traçado, 4x4, com 

potência mínima de 100cv; Grade 
aradora de 14 a 16 discos, com 28” 
de diâmetro; Grade , niveladora de 
no mínimo 42 discos, com 22” de 
diâmetro; distribuidora de calcário 

com capacidade mínima de 4 tonela-
das, equipamentos com no máximo 5 
(cinco) anos de uso, com operadores 
devidamente habilitados e equipados 

com EPis, para gradagem, aração 
e aplicação de calcário, em área de 
agricultores familiares, atendendo 
os municípios da MESSorrEGiÃo 

NordESTE ParaENSE.

H/M 3.425 140,00 479.500,00

11 21647-0

locação de hora/maquina: trator 
agrícola de pneus, traçado, 4x4, com 

potência mínima de 100cv; Grade 
aradora de 14 a 16 discos, com 28” 
de diâmetro; Grade , niveladora de 
no mínimo 42 discos, com 22” de 
diâmetro; distribuidora de calcário 

com capacidade mínima de 4 tonela-
das, equipamentos com no máximo 5 
(cinco) anos de uso, com operadores 
devidamente habilitados e equipados 

com EPis, para gradagem, aração 
e aplicação de calcário, em área de 

agricultores familiares, atendendo os 
municípios da MESSorrEGiÃo do 

SUdESTE ParaENSE.

H/M 6.190 230,00 1.423.700,00

12 21647-0

locação de hora/maquina: trator 
agrícola de pneus, traçado, 4x4, com 

potência mínima de 100cv; Grade 
aradora de 14 a 16 discos, com 28” 
de diâmetro; Grade , niveladora de 
no mínimo 42 discos, com 22” de 
diâmetro; distribuidora de calcário 

com capacidade mínima de 4 tonela-
das, equipamentos com no máximo 5 
(cinco) anos de uso, com operadores 
devidamente habilitados e equipados 

com EPis, para gradagem, aração 
e aplicação de calcário, em área de 

agricultores familiares, atendendo os 
municípios da MESSorrEGiÃo do 

SUdoESTE ParaENSE.

H/M 1.675 230,00 385.250,00

Valor ToTal do GrUPo 2.811.050,00

GrUPo 03
LocaÇÃo de MaQUiNÁrio Pesado Para reaLiZaÇÃo de 
serViÇos  de destocaMeNto de  Área Para PLaNtio.

ViEira TraNSPorTE & SErViÇoS EirEli. cNPJ: 17.958.567/0001-78

iTEM codiGo dEScriÇÃo do oBJETo UNid. QTd Vlr. 
UNT. Vlr. ToTal

13 21647-0

locação de hora/maquina: Trator de 
esteira com potência mínima de 90HP/

92cV, motor diesel de 6 cilindros, 
equipado com toldo, lâmina angulável, 

peso operacional mínimo de 9.400 
kg, com no máximo 5 (cinco) anos 

de uso, com operadores devidamente 
habilitados e equipados com EPis, para 

limpeza e destocamento em área de 
agricultores familiares para plantio, 
atendendo os municípios da MESor-

rEGiÃo do BaiXo aMaZoNaS.

H/M 765 220,00 168.300,00

14 21647-0

locação de hora/maquina: Trator de 
esteira com potência mínima de 90HP/

92cV, motor diesel de 6 cilindros, 
equipado com toldo, lâmina angulável, 

peso operacional mínimo de 9.400 
kg, com no máximo 5 (cinco) anos 

de uso, com operadores devidamente 
habilitados e equipados com EPis, para 

limpeza e destocamento em área de 
agricultores familiares para plantio, 
atendendo os municípios da MESor-

rEGiÃo dE MaraJÓ.

H/M 485 198,00 96.030,00

15 21647-0

locação de hora/maquina: Trator 
de esteira com potência mínima 
de 90HP/92cV, motor diesel de 6 

cilindros, equipado com toldo, lâmina 
angulável, peso operacional mínimo 

de 9.400 kg, com no máximo 5 (cinco) 
anos de uso, com operadores devida-
mente habilitados e equipados com 
EPis, para limpeza e destocamento 
em área de agricultores familiares 

para plantio, atendendo os municípios 
da MESorrEGiÃo METroPoliTaNa 

dE BElÉM.

H/M 520 190,00 98.800,00

16 21647-0

locação de hora/maquina: Trator de 
esteira com potência mínima de 90HP/

92cV, motor diesel de 6 cilindros, 
equipado com toldo, lâmina angulável, 

peso operacional mínimo de 9.400 
kg, com no máximo 5 (cinco) anos 

de uso, com operadores devidamente 
habilitados e equipados com EPis, para 

limpeza e destocamento em área de 
agricultores familiares para plantio, 
atendendo os municípios da MESor-
rEGiÃo do NordESTE ParaENSE.

H/M 1.760 210,00 369.600,00

17 21647-0

locação de hora/maquina: Trator de 
esteira com potência mínima de 90HP/

92cV, motor diesel de 6 cilindros, 
equipado com toldo, lâmina angulável, 

peso operacional mínimo de 9.400 
kg, com no máximo 5 (cinco) anos 

de uso, com operadores devidamente 
habilitados e equipados com EPis, para 

limpeza e destocamento em área de 
agricultores familiares para plantio, 
atendendo os municípios da MESor-
rEGiÃo do SUdESTE ParaENSE.

H/M 3.100 200,00 620.000,00

18 21647-0

locação de hora/maquina: Trator de 
esteira com potência mínima de 90HP/

92cV, motor diesel de 6 cilindros, 
equipado com toldo, lâmina angulável, 

peso operacional mínimo de 9.400 
kg, com no máximo 5 (cinco) anos 

de uso, com operadores devidamente 
habilitados e equipados com EPis, para 

limpeza e destocamento em área de 
agricultores familiares para plantio, 
atendendo os municípios da MESor-
rEGiÃo do SUdoESTE ParaENSE.

H/M 880 230,00 202.400,00

Valor ToTal do GrUPo 1.555.130,00

Belém/Pa, 03 de novembro de 2021.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - interino
Homologador SEdaP

Protocolo: 723816
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coNtrato
.

coNtrato Nº 145/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2021-sedaP

objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS aGroPEcUárioS: 
SEMENTES E MUdaS, adUBo orGÂNico E MiNEral, dEfENSiVoS aGrÍ-
colaS, MaTErial Para aMBiENTE ProTEGido, MaTErial Para irriGa-
ÇÃo, fErraMENTaS aGrÍcolaS E MaTErial rEProdUTiVo, na quan-
tidade de 100 (cem) sacos de TorTa dE MaMoNa – SUBProdUTo do 
ProcESSaMENTo da MaMoNa.
Valor Global: r$ 13.533,00 (Treze Mil, Quinhentos e Trinta e Três reais).
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 339030/449052; 
fonte de recurso: 0397; função Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 03/11/2021
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
contratado: Bc aGro coMÉrcio dE SEMENTES EirEli
Endereço: rodovia Br 470, KM 140, nº 5350, Galpão 24 – Polo industrial 
– Volada itoupava, rio do Sul/Sc, cEP: 89.162-875.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 723637
coNtrato Nº 144/2021-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2021-sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS aGroPEcUárioS: 
SEMENTES E MUdaS, adUBo orGÂNico E MiNEral, dEfENSiVoS aGrÍ-
colaS, MaTErial Para aMBiENTE ProTEGido, MaTErial Para irriGa-
ÇÃo, fErraMENTaS aGrÍcolaS E MaTErial rEProdUTiVo, na quanti-
dade de 240 (duzentos e quarenta) sacos de PalHa dE arroZ carBoNi-
Zada, SEM SEMENTE dE arroZ ViáVEiS, 100%.
Valor Global: r$ 57.600,00 (cinquenta e Sete Mil e Seiscentos reais).
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 339030/449052; 
fonte de recurso: 0397; função Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 03/11/2021
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
contratado: ProTEcTioN SErViÇoS E aGroiNSUMoS lTda.
Endereço: Travessa dos andradas, nº 165, bairro Ponta Grossa, icoaraci, 
Belém/Pa, cEP: 66.812-420.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 723634

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 679/2021
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: ariolaNdo JorGE liMa BElforT
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTrÍcUla: 832103/1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Soure, Salva Terra e cachoeira do arari/Pa
oBJETiVo: Visitar as comunidades nos referidos municípios, onde estão 
implantados os sistemas coletivos de abastecimento de água e reunião 
com o serviço Social dos municípios envolvidos do Programa água para 
todos.
PErÍodo: 08 a 10/11/2021
Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 723821

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria de diÁrias  574/2021 - BENEficiário: fábio andré Tou-
rão

Protocolo: 724006

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1715 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;

coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Terra alta, abrangendo uma área de 
4.124,3421 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2020/765985.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 4.124,3421 ha (quatro mil, 
cento e vinte e quatro hectares, trinta e quatro ares e vinte e um centia-
res), denominada GlEBa ViSTa alEGrE, localizada no Município Terra alta, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-
se a descrição deste perímetro no marco M-001, de coordenada N = 
9.893.452,29m e E = 187.156,26m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido Noroeste-Sudeste) da Estrada Pará, com a seguinte distância: 
6,84 m e azimute plano 124°16’16” até o marco M-002, de coordenada N 
= 9.893.448,44m e E = 187.161,91m; 46,44 m e azimute plano 134°45’52” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.893.415,74m e E = 187.194,88m; 
0,64 m e azimute plano 131°51’18” até o marco M-004, de coordenada N 
= 9.893.415,31m e E = 187.195,36m; 30,78 m e azimute plano 129°01’34” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.893.395,93m e E = 187.219,27m; 
0,51 m e azimute plano 126°11’36” até o marco M-006, de coordenada N 
= 9.893.395,63m e E = 187.219,68m; 76,60 m e azimute plano 124°51’59” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.893.351,84m e E = 187.282,53m; 
0,50 m e azimute plano 122°44’07” até o marco M-008, de coordenada N 
= 9.893.351,57m e E = 187.282,95m; 81,49 m e azimute plano 120°50’44” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.893.309,79m e E = 187.352,91m; 
94,46 m e azimute plano 121°44’12” até o marco M-010, de coordenada N 
= 9.893.260,10m e E = 187.433,25m; 77,04 m e azimute plano 121°06’24” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.893.220,30m e E = 187.499,21m; 
23,07 m e azimute plano 123°06’41” até o marco M-012, de coordenada N 
= 9.893.207,70m e E = 187.518,53m; 0,40 m e azimute plano 121°42’05” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.893.207,49m e E = 187.518,87m; 
28,79 m e azimute plano 119°46’46” até o marco M-014, de coordenada N 
= 9.893.193,19m e E = 187.543,86m; 0,27 m e azimute plano 118°26’35” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.893.193,06m e E = 187.544,10m; 
27,07 m e azimute plano 117°27’18” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.893.180,58m e E = 187.568,12m; 0,24 m e azimute plano 117°38’46” 
até o marco M-017, de coordenada N = 9.893.180,47m e E = 187.568,33m; 
104,44 m e azimute plano 115°29’34” até o marco M-018, de coordenada 
N = 9.893.135,52m e E = 187.662,60m; 0,22 m e azimute plano 
114°13’40” até o marco M-019, de coordenada N = 9.893.135,43m e E = 
187.662,80m; 101,18 m e azimute plano 113°39’51” até o marco M-020, 
de coordenada N = 9.893.094,82m e E = 187.755,47m; 0,35 m e azimute 
plano 111°30’05” até o marco M-021, de coordenada N = 9.893.094,69m 
e E = 187.755,80m; 70,97 m e azimute plano 110°47’49” até o marco 
M-022, de coordenada N = 9.893.069,49m e E = 187.822,15m; 63,14 m 
e azimute plano 111°53’21” até o marco M-023, de coordenada N = 
9.893.045,95m e E = 187.880,74m; 57,41 m e azimute plano 115°40’20” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.893.021,08m e E = 187.932,48m; 
39,84 m e azimute plano 125°37’59” até o marco M-025, de coordenada N 
= 9.892.997,87m e E = 187.964,86m; 44,66 m e azimute plano 128°39’50” 
até o marco M-026, de coordenada N = 9.892.969,97m e E = 187.999,73m; 
30,73 m e azimute plano 128°33’07” até o marco M-027, de coordenada N 
= 9.892.950,82m e E = 188.023,76m; 38,10 m e azimute plano 133°30’02” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.892.924,59m e E = 188.051,40m; 
0,25 m e azimute plano 133°21’48” até o marco M-029, de coordenada N 
= 9.892.924,42m e E = 188.051,58m; 68,57 m e azimute plano 131°28’56” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.892.879,00m e E = 188.102,95m; 
72,89 m e azimute plano 130°34’17” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.892.831,59m e E = 188.158,32m; 0,22 m e azimute plano 129°28’21” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.892.831,45m e E = 188.158,49m; 
58,32 m e azimute plano 128°25’41” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.892.795,20m e E = 188.204,18m; 81,25 m e azimute plano 129°49’19” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.892.743,17m e E = 188.266,58m; 
0,45 m e azimute plano 128°39’35” até o marco M-035, de coordenada N 
= 9.892.742,89m e E = 188.266,93m; 67,41 m e azimute plano 126°10’23” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.892.703,10m e E = 188.321,35m; 
78,44 m e azimute plano 127°47’30” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.892.655,03m e E = 188.383,34m; 0,42 m e azimute plano 126°19’37” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.892.654,78m e E = 188.383,68m; 
84,62 m e azimute plano 124°19’43” até o marco M-039, de coordenada N 
= 9.892.607,06m e E = 188.453,56m; 3,53 m e azimute plano 124°16’29” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.892.605,07m e E = 188.456,48m; 
126,79 m e azimute plano 124°12’46” até o marco M-041, de coordenada 
N = 9.892.533,78m e E = 188.561,33m; 81,78 m e azimute plano 
127°41’33” até o marco M-042, de coordenada N = 9.892.483,78m e E = 
188.626,04m; 79,17 m e azimute plano 127°02’32” até o marco M-043, de 
coordenada N = 9.892.436,09m e E = 188.689,23m; 62,71 m e azimute 
plano 129°09’44” até o marco M-044, de coordenada N = 9.892.396,49m 
e E = 188.737,85m; 55,79 m e azimute plano 133°36’46” até o marco 
M-045, de coordenada N = 9.892.358,01m e E = 188.778,24m; 0,51 m e 
azimute plano 131°49’13” até o marco M-046, de coordenada N = 
9.892.357,67m e E = 188.778,62m; 43,33 m e azimute plano 128°50’07” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.892.330,50m e E = 
188.812,37m;33,48 m e azimute plano 131°27’52” até o marco M-048, de 
coordenada N = 9.892.308,33m e E = 188.837,46m; 28,85 m e azimute 
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plano 136°55’29” até o marco M-049, de coordenada N = 9.892.287,26m 
e E = 188.857,16m; 34,62 m e azimute plano 145°42’47” até o marco 
M-050, de coordenada N = 9.892.258,66m e E = 188.876,66m; 15,01 m 
e azimute plano 145°41’45” até o marco M-051, de coordenada N = 
9.892.246,26m e E = 188.885,12m; 0,18 m e azimute plano 146°18’36” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.892.246,11m e E = 188.885,22m; 
62,56 m e azimute plano 144°16’30” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.892.195,32m e E = 188.921,75m; 53,71 m e azimute plano 146°47’21” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.892.150,38m e E = 188.951,17m; 
77,58 m e azimute plano 145°35’57” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.892.086,37m e E = 188.995,00m; 0,29 m e azimute plano 144°41’20” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.892.086,13m e E = 188.995,17m; 
51,55 m e azimute plano 143°09’40” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.892.044,87m e E = 189.026,08m; 51,57 m e azimute plano 146°56’30” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.892.001,65m e E = 189.054,21m; 
70,50 m e azimute plano 147°09’51” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.891.942,41m e E = 189.092,44m; 27,47 m e azimute plano 146°32’08” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.891.919,49m e E = 189.107,59m; 
0,27 m e azimute plano 145°42’47” até o marco M-061, de coordenada N 
= 9.891.919,27m e E = 189.107,74m; 61,90 m e azimute plano 144°22’07” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.891.868,96m e E = 189.143,80m; 
40,39 m e azimute plano 148°43’21” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.891.834,44m e E = 189.164,77m; 0,20 m e azimute plano 147°05’41” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.891.834,27m e E = 189.164,88m; 
16,40 m e azimute plano 147°02’47” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.891.820,51m e E = 189.173,80m; 37,75 m e azimute plano 147°01’17” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.891.788,84m e E = 189.194,35m; 
34,66 m e azimute plano 146°26’18” até o marco M-067, de coordenada N 
= 9.891.759,96m e E = 189.213,51m; 47,37 m e azimute plano 145°41’34” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.891.720,83m e E = 189.240,21m; 
70,38 m e azimute plano 145°33’13” até o marco M-069, de coordenada N 
= 9.891.662,79m e E = 189.280,02m; 0,39 m e azimute plano 144°17’36” 
até o marco M-070, de coordenada N = 9.891.662,47m e E = 189.280,25m; 
29,66 m e azimute plano 142°17’16” até o marco M-071, de coordenada N 
= 9.891.639,01m e E = 189.298,39m; 55,85 m e azimute plano 146°52’24” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.891.592,24m e E = 189.328,91m; 
73,85 m e azimute plano 146°23’15” até o marco M-073, de coordenada N 
= 9.891.530,74m e E = 189.369,79m; 0,43 m e azimute plano 144°27’44” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.891.530,39m e E = 189.370,04m; 
49,27 m e azimute plano 142°54’41” até o marco M-075, de coordenada N 
= 9.891.491,09m e E = 189.399,75m; 39,51 m e azimute plano 146°33’04” 
até o marco M-076, de coordenada N = 9.891.458,12m e E = 189.421,53m; 
0,87 m e azimute plano 143°23’35” até o marco M-077, de coordenada N 
= 9.891.457,42m e E = 189.422,05m; 0,88 m e azimute plano 135°27’30” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.891.456,79m e E = 189.422,67m; 
0,87 m e azimute plano 128°58’00” até o marco M-079, de coordenada N 
= 9.891.456,24m e E = 189.423,35m; 33,02 m e azimute plano 124°59’06” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.891.437,31m e E = 189.450,40m; 
1,08 m e azimute plano 120°36’00” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.891.436,76m e E = 189.451,33m; 1,07 m e azimute plano 112°00’03” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.891.436,36m e E = 189.452,32m; 
1,08 m e azimute plano 102°52’30” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.891.436,12m e E = 189.453,37m; 31,37 m e azimute plano 98°38’11” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.891.431,41m e E = 189.484,38m; 
1,05 m e azimute plano 94°21’25” até o marco M-085, de coordenada N = 
9.891.431,33m e E = 189.485,43m; 0,83 m e azimute plano 86°33’09” até 
o marco M-086, de coordenada N = 9.891.431,38m e E = 189.486,26m; 
23,61 m e azimute plano 83°14’21” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.891.434,16m e E = 189.509,71m; 0,94 m e azimute plano 79°31’51” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.891.434,33m e E = 189.510,63m; 
0,94 m e azimute plano 71°57’08” até o marco M-089, de coordenada N = 
9.891.434,62m e E = 189.511,52m; 24,46 m e azimute plano 67°56’00” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.891.443,81m e E = 189.534,19m; 
25,93 m e azimute plano 81°30’27” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.891.447,64m e E = 189.559,84m; 23,53 m e azimute plano 84°17’31” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.891.449,98m e E = 189.583,25m; 
16,71 m e azimute plano 88°41’50” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.891.450,36m e E = 189.599,96m; 2,68 m e azimute plano 103°34’14” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.891.449,73m e E = 189.602,57m; 
15,60 m e azimute plano 103°36’31” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.891.446,06m e E = 189.617,73m; 123,82 m e azimute plano 
112°56’43” até o marco M-096, de coordenada N = 9.891.397,79m e E = 
189.731,75m; 0,31 m e azimute plano 110°46’20” até o marco M-097, de 
coordenada N = 9.891.397,68m e E = 189.732,04m; 79,23 m e azimute 
plano 110°21’23” até o marco M-098, de coordenada N = 9.891.370,12m 
e E = 189.806,32m; 106,33 m e azimute plano 111°58’35” até o marco 
M-099, de coordenada N = 9.891.330,33m e E = 189.904,92m; 160,04 m 
e azimute plano 110°54’50” até o marco M-100, de coordenada N = 
9.891.273,20m e E = 190.054,42m; 90,59 m e azimute plano 112°41’34” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.891.238,25m e E = 190.138,00m; 
11,97 m e azimute plano 116°49’19” até o marco M-102, de coordenada N 
= 9.891.232,85m e E = 190.148,68m; 29,70 m e azimute plano 116°52’01” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.891.219,43m e E = 190.175,17m; 
41,02 m e azimute plano 116°36’09” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.891.201,06m e E = 190.211,85m; 52,54 m e azimute plano 122°38’37” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.891.172,72m e E = 190.256,09m; 
33,01 m e azimute plano 130°26’29” até o marco M-106, de coordenada N 
= 9.891.151,31m e E = 190.281,21m; 0,30 m e azimute plano 129°33’35” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.891.151,12m e E = 190.281,44m; 
61,85 m e azimute plano 127°44’33” até o marco M-108, de coordenada N 
= 9.891.113,26m e E = 190.330,35m; 74,47 m e azimute plano 128°17’14” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.891.067,12m e E = 190.388,80m; 

0,21 m e azimute plano 127°24’19” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.891.066,99m e E = 190.388,97m; 95,81 m e azimute plano 126°32’45” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.891.009,94m e E = 190.465,94m; 
72,19 m e azimute plano 130°46’34” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.890.962,79m e E = 190.520,61m; 91,47 m e azimute plano 131°36’03” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.890.902,06m e E = 190.589,01m; 
0,23 m e azimute plano 131°25’25” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.890.901,91m e E = 190.589,18m; 64,45 m e azimute plano 129°31’44” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.890.860,89m e E = 190.638,89m; 
40,03 m e azimute plano 130°21’33” até o marco M-116, de coordenada N 
= 9.890.834,97m e E = 190.669,39m; 43,91 m e azimute plano 132°36’01” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.890.805,25m e E = 190.701,71m; 
68,20 m e azimute plano 137°06’33” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.890.755,28m e E = 190.748,13m; 69,87 m e azimute plano 135°54’58” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.890.705,09m e E = 190.796,74m; 
44,66 m e azimute plano 135°28’18” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.890.673,25m e E = 190.828,06m; 35,64 m e azimute plano 138°45’56” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.890.646,45m e E = 190.851,55m; 
42,57 m e azimute plano 144°54’35” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.890.611,62m e E = 190.876,02m; 0,15 m e azimute plano 143°07’48” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.890.611,50m e E = 190.876,11m; 
77,79 m e azimute plano 143°40’04” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.890.548,83m e E = 190.922,20m; 42,97 m e azimute plano 145°38’26” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.890.513,36m e E = 190.946,45m; 
34,37 m e azimute plano 144°37’03” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.890.485,34m e E = 190.966,35m; 35,85 m e azimute plano 145°54’55” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.890.455,65m e E = 190.986,44m; 
31,79 m e azimute plano 150°44’01” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.890.427,92m e E = 191.001,98m; 30,19 m e azimute plano 158°51’27” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.890.399,76m e E = 191.012,87m; 
52,66 m e azimute plano 162°29’01” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.890.349,54m e E = 191.028,72m; 45,44 m e azimute plano 164°15’14” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.890.305,81m e E = 191.041,05m; 
0,57 m e azimute plano 161°33’54” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.890.305,27m e E = 191.041,23m; 23,45 m e azimute plano 159°16’10” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.890.283,34m e E = 191.049,53m; 
121,10 m e azimute plano 163°11’08” até o marco M-134, de coordenada 
N = 9.890.167,42m e E = 191.084,56m; 104,06 m e azimute plano 
162°09’57” até o marco M-135, de coordenada N = 9.890.068,36m e E = 
191.116,43m; 63,92 m e azimute plano 164°06’09” até o marco M-136, de 
coordenada N = 9.890.006,88m e E = 191.133,94m; 53,85 m e azimute 
plano 164°04’46” até o marco M-137, de coordenada N = 9.889.955,10m 
e E = 191.148,71m; 55,28 m e azimute plano 163°13’49” até o marco 
M-138, de coordenada N = 9.889.902,17m e E = 191.164,66m; 58,75 m 
e azimute plano 163°51’04” até o marco M-139, de coordenada N = 
9.889.845,74m e E = 191.181,00m; 0,20m e azimute plano 162°28’28” 
até o marco M-140, de coordenada N = 9.889.845,55m e E = 191.181,06m; 
73,16 m e azimute plano 162°15’13” até o marco M-141, de coordenada N 
= 9.889.775,87m e E = 191.203,36m; 19,64 m e azimute plano 162°16’31” 
até o marco M-142, de coordenada N = 9.889.757,16m e E = 191.209,34m; 
62,19 m e azimute plano 163°15’08” até o marco M-143, de coordenada N 
= 9.889.697,61m e E = 191.227,26m; 64,64 m e azimute plano 163°30’59” 
até o marco M-144, de coordenada N = 9.889.635,63m e E = 191.245,60m; 
0,28 m e azimute plano 163°29’44” até o marco M-145, de coordenada N 
= 9.889.635,36m e E = 191.245,68m; 42,05 m e azimute plano 161°13’44” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.889.595,55m e E = 191.259,21m; 
43,41 m e azimute plano 162°23’44” até o marco M-147, de coordenada N 
= 9.889.554,17m e E = 191.272,34m; 42,60 m e azimute plano 162°35’09” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.889.513,52m e E = 191.285,09m; 
30,98 m e azimute plano 162°48’17” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.889.483,92m e E = 191.294,25m; 0,28 m e azimute plano 160°54’23” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.889.483,66m e E = 191.294,34m; 
67,04 m e azimute plano 160°32’36” até o marco M-151, de coordenada N 
= 9.889.420,45m e E = 191.316,67m; 0,12 m e azimute plano 160°01’01” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.889.420,34m e E = 191.316,71m; 
62,04 m e azimute plano 159°19’07” até o marco M-153, de coordenada N 
= 9.889.362,30m e E = 191.338,62m; 0,65 m e azimute plano 156°34’17” 
até o marco M-154, de coordenada N = 9.889.361,70m e E = 191.338,88m; 
41,83 m e azimute plano 153°57’43” até o marco M-155, de coordenada N 
= 9.889.324,12m e E = 191.357,24m; 20,37 m e azimute plano 152°44’35” 
até o marco M-156, de coordenada N = 9.889.306,01m e E = 191.366,57m; 
11,06 m e azimute plano 162°02’25” até o marco M-157, de coordenada N 
= 9.889.295,49m e E = 191.369,98m; 0,24 m e azimute plano 160°49’16” 
até o marco M-158, de coordenada N = 9.889.295,26m e E = 191.370,06m; 
0,62 m e azimute plano 157°09’59” até o marco M-159, de coordenada N 
= 9.889.294,69m e E = 191.370,30m; 17,87 m e azimute plano 154°58’10” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.889.278,50m e E = 191.377,86m; 
0,61 m e azimute plano 152°35’33” até o marco M-161, de coordenada N 
= 9.889.277,96m e E = 191.378,14m; 46,96 m e azimute plano 149°59’03” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.889.237,30m e E = 191.401,63m; 
0,22 m e azimute plano 147°43’28” até o marco M-163, de coordenada N 
= 9.889.237,11m e E = 191.401,75m; 44,58 m e azimute plano 148°12’50” 
até o marco M-164, de coordenada N = 9.889.199,22m e E = 191.425,23m; 
0,35 m e azimute plano 146°46’06” até o marco M-165, de coordenada N 
= 9.889.198,93m e E = 191.425,42m; 53,25 m e azimute plano 145°22’22” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.889.155,11m e E = 191.455,68m; 
0,65 m e azimute plano 143°07’48” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.889.154,59m e E = 191.456,07m; 0,80 m e azimute plano 136°31’15” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.889.154,01m e E = 191.456,62m; 
24,09 m e azimute plano 133°26’08” até o marco M-169, de coordenada N 
= 9.889.137,45m e E = 191.474,11m; 27,73 m e azimute plano 134°46’51” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.889.117,92m e E = 191.493,79m; 
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deste, segue pelo limite Municipal iBGE (2020) de Terra alta e Marapanim, 
com a seguinte distância: 28,67 m e azimute plano 185°58’02” até o mar-
co M-171, de coordenada N = 9.889.089,41m e E = 191.490,81m; 
1.677,81 m e azimute plano 185°57’53” até o marco M-172, de coordena-
da N = 9.887.420,68m e E = 191.316,46m; 1.201,03 m e azimute plano 
185°57’54” até o marco M-173, de coordenada N = 9.886.226,15m e E = 
191.191,65m; 192,42 m e azimute plano 185°57’58” até o marco M-174, 
de coordenada N = 9.886.034,77m e E = 191.171,65m; deste, segue pela 
Margem direita (sentido leste-oeste) da Estrada sem denominação, com 
a seguinte distância: 10,26 m e azimute plano 267°49’16” até o marco 
M-175, de coordenada N = 9.886.034,38m e E = 191.161,40m; 52,07 m 
e azimute plano 268°30’12” até o marco M-176, de coordenada N = 
9.886.033,02m e E = 191.109,35m; 31,45 m e azimute plano 270°26’14” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.886.033,26m e E = 191.077,90m; 
29,29 m e azimute plano 274°14’55” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.886.035,43m e E = 191.048,69m; 45,29 m e azimute plano 278°15’51” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.886.041,94m e E = 191.003,87m; 
0,46 m e azimute plano 276°12’12” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.886.041,99m e E = 191.003,41m; 45,57 m e azimute plano 274°31’06” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.886.045,58m e E = 190.957,98m; 
37,64 m e azimute plano 273°55’50” até o marco M-182, de coordenada N 
= 9.886.048,16m e E = 190.920,43m; 37,13 m e azimute plano 278°02’03” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.886.053,35m e E = 190.883,66m; 
26,46 m e azimute plano 279°34’22” até o marco M-184, de coordenada N 
= 9.886.057,75m e E = 190.857,57m; 15,39 m e azimute plano 295°50’57” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.886.064,46m e E = 190.843,72m; 
15,82 m e azimute plano 298°57’47” até o marco M-186, de coordenada N 
= 9.886.072,12m e E = 190.829,88m; 15,22 m e azimute plano 303°27’00” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.886.080,51m e E = 190.817,18m; 
0,43 m e azimute plano 302°34’27” até o marco M-188, de coordenada N 
= 9.886.080,74m e E = 190.816,82m; 0,50 m e azimute plano 297°35’50” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.886.080,97m e E = 190.816,38m; 
19,54 m e azimute plano 295°55’20” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.886.089,51m e E = 190.798,81m; 0,35 m e azimute plano 295°06’53” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.886.089,66m e E = 190.798,49m; 
17,65 m e azimute plano 293°01’10” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.886.096,56m e E = 190.782,25m; 0,36 m e azimute plano 290°55’28” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.886.096,69m e E = 190.781,91m; 
0,87 m e azimute plano 286°45’45” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.886.096,94m e E = 190.781,08m; 19,03 m e azimute plano 282°56’01” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.886.101,20m e E = 190.762,53m; 
17,34 m e azimute plano 283°05’55” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.886.105,13m e E = 190.745,64m; 0,38 m e azimute plano 282°12’02” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.886.105,21m e E = 190.745,27m; 
0,63 m e azimute plano 277°21’09” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.886.105,29m e E = 190.744,65m; 19,33 m e azimute plano 274°50’15” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.886.106,92m e E = 190.725,39m; 
22,30 m e azimute plano 274°11’30” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.886.108,55m e E = 190.703,15m; 0,27 m e azimute plano 272°07’16” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.886.108,56m e E = 190.702,88m; 
27,52 m e azimute plano 272°01’13” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.886.109,53m e E = 190.675,38m; 0,19 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.886.109,53m e E = 190.675,19m; 
41,77 m e azimute plano 270°23’52” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.886.109,82m e E = 190.633,42m; 0,49 m e azimute plano 268°49’51” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.886.109,81m e E = 190.632,93m; 
35,54 m e azimute plano 266°13’28” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.886.107,47m e E = 190.597,47m; 43,18 m e azimute plano 266°00’59” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.886.104,47m e E = 190.554,39m; 
0,74 m e azimute plano 262°58’18” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.886.104,38m e E = 190.553,66m; 32,29 m e azimute plano 259°58’39” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.886.098,76m e E = 190.521,86m; 
0,58 m e azimute plano 257°09’08” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.886.098,63m e E = 190.521,29m; 23,29 m e azimute plano 255°13’26” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.886.092,69m e E = 190.498,77m; 
0,64 m e azimute plano 252°41’58” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.886.092,50m e E = 190.498,16m; 0,94 m e azimute plano 246°09’41” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.886.092,12m e E = 190.497,30m; 
20,29 m e azimute plano 242°17’53” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.886.082,69m e E = 190.479,34m; 24,05 m e azimute plano 246°59’43” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.886.073,29m e E = 190.457,20m; 
25,61 m e azimute plano 249°05’16” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.886.064,15m e E = 190.433,28m; 29,29 m e azimute plano 251°25’22” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.886.054,82m e E = 190.405,52m; 
25,69 m e azimute plano 261°34’58” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.886.051,06m e E = 190.380,11m; 21,63 m e azimute plano 274°52’49” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.886.052,90m e E = 190.358,56m; 
14,93 m e azimute plano 283°02’57” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.886.056,27m e E = 190.344,02m; 14,96 m e azimute plano 292°16’41” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.886.061,94m e E = 190.330,18m; 
15,38 m e azimute plano 307°42’42” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.886.071,35m e E = 190.318,01m; 13,98 m e azimute plano 321°42’42” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.886.082,32m e E = 190.309,35m; 
18,12 m e azimute plano 332°46’13” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.886.098,43m e E = 190.301,06m; 14,51 m e azimute plano 333°47’17” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.886.111,45m e E = 190.294,65m; 
19,23 m e azimute plano 341°24’52” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.886.129,68m e E = 190.288,52m; 32,35 m e azimute plano 342°51’53” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.886.160,59m e E = 190.278,99m; 
27,05 m e azimute plano 347°20’08” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.886.186,98m e E = 190.273,06m; 0,89 m e azimute plano 343°36’38” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.886.187,83m e E = 190.272,81m; 

13,66 m e azimute plano 340°05’32” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.886.200,67m e E = 190.268,16m; 1,01 m e azimute plano 335°58’47” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.886.201,59m e E = 190.267,75m; 
1,02 m e azimute plano 327°52’30” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.886.202,45m e E = 190.267,21m; 1,01 m e azimute plano 319°01’42” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.886.203,21m e E = 190.266,55m; 
1,02 m e azimute plano 311°01’39” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.886.203,88m e E = 190.265,78m; 1,01 m e azimute plano 302°54’19” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.886.204,43m e E = 190.264,93m; 
deste, segue pela Margem direita (sentido Sudeste-Noroeste) da Travessa 
apólo 11, com a seguinte distância: 7,55 m e azimute plano 298°34’05” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.886.208,04m e E = 190.258,30m; 
1,07 m e azimute plano 294°23’58” até o marco M-237, de coordenada N 
= 9.886.208,48m e E = 190.257,33m; 1,08 m e azimute plano 285°34’51” 
até o marco M-238, de coordenada N = 9.886.208,77m e E = 190.256,29m; 
1,08 m e azimute plano 276°23’56” até o marco M-239, de coordenada N 
= 9.886.208,89m e E = 190.255,22m; 1,07 m e azimute plano 267°51’33” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.886.208,85m e E = 190.254,15m; 
1,07 m e azimute plano 258°41’24” até o marco M-241, de coordenada N 
= 9.886.208,64m e E = 190.253,10m; 9,65 m e azimute plano 254°40’57” 
até o marco M-242, de coordenada N = 9.886.206,09m e E = 190.243,79m; 
10,84 m e azimute plano 259°41’43” até o marco M-243, de coordenada N 
= 9.886.204,15m e E = 190.233,12m; 12,40 m e azimute plano 258°53’22” 
até o marco M-244, de coordenada N = 9.886.201,76m e E = 190.220,95m; 
33,96 m e azimute plano 257°55’56” até o marco M-245, de coordenada N 
= 9.886.194,66m e E = 190.187,74m; 33,56 m e azimute plano 261°51’46” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.886.189,91m e E = 190.154,52m; 
26,71 m e azimute plano 260°41’34” até o marco M-247, de coordenada N 
= 9.886.185,59m e E = 190.128,16m; 19,03 m e azimute plano 266°32’11” 
até o marco M-248, de coordenada N = 9.886.184,44m e E = 190.109,16m; 
16,40 m e azimute plano 275°00’05” até o marco M-249, de coordenada N 
= 9.886.185,87m e E = 190.092,82m; 14,69 m e azimute plano 291°54’10” 
até o marco M-250, de coordenada N = 9.886.191,35m e E = 190.079,19m; 
25,12 m e azimute plano 293°57’12” até o marco M-251, de coordenada N 
= 9.886.201,55m e E = 190.056,23m; 0,51 m e azimute plano 292°00’41” 
até o marco M-252, de coordenada N = 9.886.201,74m e E = 190.055,76m; 
22,39 m e azimute plano 289°32’37” até o marco M-253, de coordenada N 
= 9.886.209,23m e E = 190.034,66m; 0,21 m e azimute plano 289°17’24” 
até o marco M-254, de coordenada N = 9.886.209,30m e E = 190.034,46m; 
17,97 m e azimute plano 287°51’36” até o marco M-255, de coordenada N 
= 9.886.214,81m e E = 190.017,36m; 0,96 m e azimute plano 283°53’28” 
até o marco M-256, de coordenada N = 9.886.215,04m e E = 190.016,43m; 
0,43 m e azimute plano 279°27’44” até o marco M-257, de coordenada N 
= 9.886.215,11m e E = 190.016,01m; 17,21 m e azimute plano 276°32’19” 
até o marco M-258, de coordenada N = 9.886.217,07m e E = 189.998,91m; 
0,79 m e azimute plano 272°53’55” até o marco M-259, de coordenada N 
= 9.886.217,11m e E = 189.998,12m; 0,34 m e azimute plano 268°18’55” 
até o marco M-260, de coordenada N = 9.886.217,10m e E = 189.997,78m; 
16,72 m e azimute plano 267°15’27” até o marco M-261, de coordenada N 
= 9.886.216,30m e E = 189.981,08m; 0,69 m e azimute plano 264°12’26” 
até o marco M-262, de coordenada N = 9.886.216,23m e E = 189.980,39m; 
18,90 m e azimute plano 261°32’23” até o marco M-263, de coordenada N 
= 9.886.213,45m e E = 189.961,70m; 0,82 m e azimute plano 258°00’11” 
até o marco M-264, de coordenada N = 9.886.213,28m e E = 189.960,90m; 
0,82 m e azimute plano 251°33’54” até o marco M-265, de coordenada N 
= 9.886.213,02m e E = 189.960,12m; 19,88 m e azimute plano 248°03’15” 
até o marco M-266, de coordenada N = 9.886.205,59m e E = 189.941,68m; 
127,40 m e azimute plano 252°18’06” até o marco M-267, de coordenada 
N = 9.886.166,86m e E = 189.820,31m; 107,17 m e azimute plano 
252°21’47” até o marco M-268, de coordenada N = 9.886.134,39m e E = 
189.718,18m; 84,57 m e azimute plano 252°33’25” até o marco M-269, de 
coordenada N = 9.886.109,04m e E = 189.637,50m; 0,32 m e azimute 
plano 251°33’54” até o marco M-270, de coordenada N = 9.886.108,94m 
e E = 189.637,20m; 67,97 m e azimute plano 249°56’39” até o marco 
M-271, de coordenada N = 9.886.085,63m e E = 189.573,35m; 56,14 m 
e azimute plano 252°23’40” até o marco M-272, de coordenada N = 
9.886.068,65m e E = 189.519,84m; 0,16 m e azimute plano 251°33’54” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.886.068,60m e E = 189.519,69m; 
110,02 m e azimute plano 251°06’14” até o marco M-274, de coordenada 
N = 9.886.032,97m e E = 189.415,60m; 81,28 m e azimute plano 
251°53’34” até o marco M-275, de coordenada N = 9.886.007,71m e E = 
189.338,35m; 67,33 m e azimute plano 255°26’15” até o marco M-276, de 
coordenada N = 9.885.990,78m e E = 189.273,18m; 64,06 m e azimute 
plano 258°59’05” até o marco M-277, de coordenada N = 9.885.978,54m 
e E = 189.210,30m; 44,63 m e azimute plano 260°47’42” até o marco 
M-278, de coordenada N = 9.885.971,40m e E = 189.166,24m; 0,22 m e 
azimute plano 259°41’43” até o marco M-279, de coordenada N = 
9.885.971,36m e E = 189.166,02m; 44,27 m e azimute plano 258°36’50” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.885.962,62m e E = 189.122,62m; 
34,19 m e azimute plano 257°25’52” até o marco M-281, de coordenada N 
= 9.885.955,18m e E = 189.089,25m; 25,07 m e azimute plano 265°29’33” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.885.953,21m e E = 189.064,26m; 
22,03 m e azimute plano 264°47’29” até o marco M-283, de coordenada N 
= 9.885.951,21m e E = 189.042,32m; 27,95 m e azimute plano 264°17’29” 
até o marco M-284, de coordenada N = 9.885.948,43m e E = 189.014,51m; 
22,13 m e azimute plano 265°07’36” até o marco M-285, de coordenada N 
= 9.885.946,55m e E = 188.992,46m; 17,00 m e azimute plano 287°08’42” 
até o marco M-286, de coordenada N = 9.885.951,56m e E = 188.976,22m; 
21,17 m e azimute plano 293°08’17” até o marco M-287, de coordenada N 
= 9.885.959,88m e E = 188.956,75m; 16,77 m e azimute plano 301°38’36” 
até o marco M-288, de coordenada N = 9.885.968,68m e E = 188.942,47m; 
0,20 m e azimute plano 300°27’56” até o marco M-289, de coordenada N 
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= 9.885.968,78m e E = 188.942,30m; 0,68 m e azimute plano 297°19’26” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.885.969,09m e E = 188.941,70m; 
20,97 m e azimute plano 294°25’33” até o marco M-291, de coordenada N 
= 9.885.977,76m e E = 188.922,61m; 1,10 m e azimute plano 290°15’02” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.885.978,14m e E = 188.921,58m; 
1,10 m e azimute plano 281°00’13” até o marco M-293, de coordenada N 
= 9.885.978,35m e E = 188.920,50m; 20,80 m e azimute plano 276°29’10” 
até o marco M-294, de coordenada N = 9.885.980,70m e E = 188.899,83m; 
0,80 m e azimute plano 272°51’45” até o marco M-295, de coordenada N 
= 9.885.980,74m e E = 188.899,03m; 0,23 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-296, de coordenada N = 9.885.980,74m e E = 188.898,80m; 
23,87 m e azimute plano 268°03’20” até o marco M-297, de coordenada N 
= 9.885.979,93m e E = 188.874,94m; 0,17 m e azimute plano 266°38’01” 
até o marco M-298, de coordenada N = 9.885.979,92m e E = 188.874,77m; 
27,48 m e azimute plano 266°39’42” até o marco M-299, de coordenada N 
= 9.885.978,32m e E = 188.847,34m; 0,20 m e azimute plano 264°17’22” 
até o marco M-300, de coordenada N = 9.885.978,30m e E = 188.847,14m; 
22,75 m e azimute plano 264°58’52” até o marco M-301, de coordenada N 
= 9.885.976,31m e E = 188.824,48m; 0,22 m e azimute plano 262°14’05” 
até o marco M-302, de coordenada N = 9.885.976,28m e E = 188.824,26m; 
26,83 m e azimute plano 263°11’34” até o marco M-303, de coordenada N 
= 9.885.973,10m e E = 188.797,62m; 0,38 m e azimute plano 261°01’39” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.885.973,04m e E = 188.797,24m; 
0,23 m e azimute plano 260°08’03” até o marco M-305, de coordenada N 
= 9.885.973,00m e E = 188.797,01m; 28,34 m e azimute plano 258°05’15” 
até o marco M-306, de coordenada N = 9.885.967,15m e E = 188.769,28m; 
17,55 m e azimute plano 266°14’33” até o marco M-307, de coordenada N 
= 9.885.966,00m e E = 188.751,77m; 14,97 m e azimute plano 270°57’24” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.885.966,25m e E = 188.736,80m; 
36,00 m e azimute plano 279°51’08” até o marco M-309, de coordenada N 
= 9.885.972,41m e E = 188.701,33m; 40,60 m e azimute plano 282°49’16” 
até o marco M-310, de coordenada N = 9.885.981,42m e E = 188.661,74m; 
0,25 m e azimute plano 281°46’06” até o marco M-311, de coordenada N 
= 9.885.981,47m e E = 188.661,50m; 54,59 m e azimute plano 280°46’44” 
até o marco M-312, de coordenada N = 9.885.991,68m e E = 188.607,87m; 
31,11 m e azimute plano 281°37’40” até o marco M-313, de coordenada N 
= 9.885.997,95m e E = 188.577,40m; 49,26 m e azimute plano 283°20’02” 
até o marco M-314, de coordenada N = 9.886.009,31m e E = 188.529,47m; 
59,11 m e azimute plano 284°38’26” até o marco M-315, de coordenada N 
= 9.886.024,25m e E = 188.472,28m; 0,19 m e azimute plano 285°31’27” 
até o marco M-316, de coordenada N = 9.886.024,30m e E = 188.472,10m; 
55,57 m e azimute plano 283°06’21” até o marco M-317, de coordenada N 
= 9.886.036,90m e E = 188.417,98m; 46,83 m e azimute plano 282°30’18” 
até o marco M-318, de coordenada N = 9.886.047,04m e E = 188.372,26m; 
34,24 m e azimute plano 289°54’42” até o marco M-319, de coordenada N 
= 9.886.058,70m e E = 188.340,07m; 0,24 m e azimute plano 289°10’44” 
até o marco M-320, de coordenada N = 9.886.058,78m e E = 188.339,84m; 
53,90 m e azimute plano 287°52’49” até o marco M-321, de coordenada N 
= 9.886.075,33m e E = 188.288,54m; 0,25 m e azimute plano 286°15’37” 
até o marco M-322, de coordenada N = 9.886.075,40m e E = 188.288,30m; 
44,69 m e azimute plano 285°52’04” até o marco M-323, de coordenada N 
= 9.886.087,62m e E = 188.245,31m; 43,71 m e azimute plano 285°09’31” 
até o marco M-324, de coordenada N = 9.886.099,05m e E = 188.203,12m; 
0,47 m e azimute plano 282°15’53” até o marco M-325, de coordenada N 
= 9.886.099,15m e E = 188.202,66m; 60,02 m e azimute plano 281°20’17” 
até o marco M-326, de coordenada N = 9.886.110,95m e E = 188.143,81m; 
0,17 m e azimute plano 280°00’29” até o marco M-327, de coordenada N 
= 9.886.110,98m e E = 188.143,64m; 51,85 m e azimute plano 279°54’59” 
até o marco M-328, de coordenada N = 9.886.119,91m e E = 188.092,56m; 
34,88 m e azimute plano 290°05’13” até o marco M-329, de coordenada N 
= 9.886.131,89m e E = 188.059,80m; 44,30 m e azimute plano 291°09’36” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.886.147,88m e E = 188.018,49m; 
23,24 m e azimute plano 298°01’55” até o marco M-331, de coordenada N 
= 9.886.158,80m e E = 187.997,98m; 18,31 m e azimute plano 308°56’53” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.886.170,31m e E = 187.983,74m; 
23,99 m e azimute plano 316°40’20” até o marco M-333, de coordenada N 
= 9.886.187,76m e E = 187.967,28m; 20,46 m e azimute plano 333°41’08” 
até o marco M-334, de coordenada N = 9.886.206,10m e E = 187.958,21m; 
22,17 m e azimute plano 334°44’28” até o marco M-335, de coordenada N 
= 9.886.226,15m e E = 187.948,75m; 4,83 m e azimute plano 334°45’40” 
até o marco M-336, de coordenada N = 9.886.230,52m e E = 187.946,69m; 
113,74 m e azimute plano 334°56’00” até o marco M-337, de coordenada 
N = 9.886.333,55m e E = 187.898,50m; 0,37 m e azimute plano 
334°08’01” até o marco M-338, de coordenada N = 9.886.333,88m e E = 
187.898,34m; 71,81 m e azimute plano 331°57’27” até o marco M-339, de 
coordenada N = 9.886.397,26m e E = 187.864,58m; 40,67 m e azimute 
plano 335°13’51” até o marco M-340, de coordenada N = 9.886.434,19m 
e E = 187.847,54m; 0,31 m e azimute plano 333°26’06” até o marco 
M-341, de coordenada N = 9.886.434,47m e E = 187.847,40m; 20,86 m 
e azimute plano 332°45’34” até o marco M-342, de coordenada N = 
9.886.453,02m e E = 187.837,85m; 0,34 m e azimute plano 330°27’40” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.886.453,32m e E = 187.837,68m; 
0,18 m e azimute plano 330°38’32” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.886.453,48m e E = 187.837,59m; 21,31 m e azimute plano 328°27’02” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.886.471,64m e E = 187.826,44m; 
1,03 m e azimute plano 324°27’44” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.886.472,48m e E = 187.825,84m; 0,25 m e azimute plano 318°10’47” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.886.472,67m e E = 187.825,67m; 
15,43 m e azimute plano 317°53’19” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.886.484,12m e E = 187.815,32m; 0,58 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.886.484,53m e E = 187.814,91m; 
19,07 m e azimute plano 313°05’17” até o marco M-350, de coordenada N 

= 9.886.497,56m e E = 187.800,98m; 0,38 m e azimute plano 311°45’37” 
até o marco M-351, de coordenada N = 9.886.497,81m e E = 187.800,70m; 
0,36 m e azimute plano 308°09’26” até o marco M-352, de coordenada N 
= 9.886.498,03m e E = 187.800,42m; 20,78 m e azimute plano 307°03’27” 
até o marco M-353, de coordenada N = 9.886.510,55m e E = 187.783,84m; 
84,31 m e azimute plano 309°48’45” até o marco M-354, de coordenada N 
= 9.886.564,53m e E = 187.719,08m; 69,10 m e azimute plano 308°56’36” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.886.607,96m e E = 187.665,34m; 
46,06 m e azimute plano 309°11’38” até o marco M-356, de coordenada N 
= 9.886.637,07m e E = 187.629,64m; 35,34 m e azimute plano 311°07’19” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.886.660,31m e E = 187.603,02m; 
34,73 m e azimute plano 310°09’53” até o marco M-358, de coordenada N 
= 9.886.682,71m e E = 187.576,48m; 27,42 m e azimute plano 313°36’39” 
até o marco M-359, de coordenada N = 9.886.701,62m e E = 187.556,63m; 
25,88 m e azimute plano 320°11’20” até o marco M-360, de coordenada N 
= 9.886.721,50m e E = 187.540,06m; 18,56 m e azimute plano 327°23’21” 
até o marco M-361, de coordenada N = 9.886.737,13m e E = 187.530,06m; 
21,01 m e azimute plano 330°50’13” até o marco M-362, de coordenada N 
= 9.886.755,48m e E = 187.519,82m; 32,29 m e azimute plano 331°21’20” 
até o marco M-363, de coordenada N = 9.886.783,82m e E = 187.504,34m; 
37,74 m e azimute plano 332°25’23” até o marco M-364, de coordenada N 
= 9.886.817,27m e E = 187.486,87m; 71,08 m e azimute plano 333°22’38” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.886.880,81m e E = 187.455,02m; 
108,46 m e azimute plano 332°48’57” até o marco M-366, de coordenada 
N = 9.886.977,29m e E = 187.405,47m; 38,03 m e azimute plano 
332°49’18” até o marco M-367, de coordenada N = 9.887.011,12m e E = 
187.388,10m; 186,83 m e azimute plano 332°51’07” até o marco M-368, 
de coordenada N = 9.887.177,37m e E = 187.302,85m; 95,10 m e azimu-
te plano 332°16’15” até o marco M-369, de coordenada N = 9.887.261,55m 
e E = 187.258,60m; 71,77 m e azimute plano 331°06’24” até o marco 
M-370, de coordenada N = 9.887.324,39m e E = 187.223,92m; 0,15 m e 
azimute plano 328°23’33” até o marco M-371, de coordenada N = 
9.887.324,52m e E = 187.223,84m; 56,77 m e azimute plano 329°39’15” 
até o marco M-372, de coordenada N = 9.887.373,51m e E = 187.195,16m; 
144,05 m e azimute plano 329°24’48” até o marco M-373, de coordenada 
N = 9.887.497,52m e E = 187.121,86m; 43,56 m e azimute plano 
328°33’29” até o marco M-374, de coordenada N = 9.887.534,68m e E = 
187.099,14m; 0,74 m e azimute plano 325°27’06” até o marco M-375, de 
coordenada N = 9.887.535,29m e E = 187.098,72m; 29,44 m e azimute 
plano 322°25’32” até o marco M-376, de coordenada N = 9.887.558,62m 
e E = 187.080,77m; 30,79 m e azimute plano 321°34’01” até o marco 
M-377, de coordenada N = 9.887.582,74m e E = 187.061,63m; 0,19 m e 
azimute plano 321°20’25” até o marco M-378, de coordenada N = 
9.887.582,89m e E = 187.061,51m; 0,98 m e azimute plano 316°14’11” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.887.583,60m e E = 187.060,83m; 
22,46 m e azimute plano 311°53’46” até o marco M-380, de coordenada N 
= 9.887.598,60m e E = 187.044,11m; 0,23 m e azimute plano 311°25’25” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.887.598,75m e E = 187.043,94m; 
1,16 m e azimute plano 305°11’38” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.887.599,42m e E = 187.042,99m; 31,92 m e azimute plano 300°30’07” 
até o marco M-383, de coordenada N = 9.887.615,62m e E = 187.015,49m; 
28,86 m e azimute plano 299°32’26” até o marco M-384, de coordenada N 
= 9.887.629,85m e E = 186.990,38m; 40,22 m e azimute plano 299°23’42” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.887.649,59m e E = 186.955,34m; 
101,20 m e azimute plano 298°51’44” até o marco M-386, de coordenada 
N = 9.887.698,44m e E = 186.866,71m; 164,04 m e azimute plano 
300°56’23” até o marco M-387, de coordenada N = 9.887.782,78m e E = 
186.726,01m; 0,14 m e azimute plano 300°15’23” até o marco M-388, de 
coordenada N = 9.887.782,85m e E = 186.725,89m; 29,08 m e azimute 
plano 299°40’35” até o marco M-389, de coordenada N = 9.887.797,25m 
e E = 186.700,62m; 72,12 m e azimute plano 299°40’19” até o marco 
M-390, de coordenada N = 9.887.832,95m e E = 186.637,96m; 0,30 m e 
azimute plano 298°18’03” até o marco M-391, de coordenada N = 
9.887.833,09m e E = 186.637,70m; 33,37 m e azimute plano 297°16’17” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.887.848,38m e E = 186.608,04m; 
33,30 m e azimute plano 300°16’35” até o marco M-393, de coordenada N 
= 9.887.865,17m e E = 186.579,28m; 21,84 m e azimute plano 302°38’32” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.887.876,95m e E = 186.560,89m; 
18,61 m e azimute plano 313°57’19” até o marco M-395, de coordenada N 
= 9.887.889,87m e E = 186.547,49m; 21,51 m e azimute plano 323°31’27” 
até o marco M-396, de coordenada N = 9.887.907,17m e E = 186.534,70m; 
0,43 m e azimute plano 320°42’38” até o marco M-397, de coordenada N 
= 9.887.907,50m e E = 186.534,43m; 0,26 m e azimute plano 319°38’08” 
até o marco M-398, de coordenada N = 9.887.907,70m e E = 186.534,26m; 
20,43 m e azimute plano 317°52’38” até o marco M-399, de coordenada N 
= 9.887.922,85m e E = 186.520,56m; 22,32 m e azimute plano 323°17’21” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.887.940,74m e E = 186.507,22m; 
0,15 m e azimute plano 323°07’48” até o marco M-401, de coordenada N 
= 9.887.940,86m e E = 186.507,13m; 48,21 m e azimute plano 322°03’37” 
até o marco M-402, de coordenada N = 9.887.978,88m e E = 186.477,49m; 
39,84 m e azimute plano 327°39’00” até o marco M-403, de coordenada N 
= 9.888.012,54m e E = 186.456,17m; 39,32 m e azimute plano 327°31’36” 
até o marco M-404, de coordenada N = 9.888.045,71m e E = 186.435,06m; 
0,22 m e azimute plano 327°43’28” até o marco M-405, de coordenada N 
= 9.888.045,90m e E = 186.434,94m; 48,65 m e azimute plano 325°41’45” 
até o marco M-406, de coordenada N = 9.888.086,09m e E = 186.407,52m; 
56,40 m e azimute plano 327°05’36” até o marco M-407, de coordenada N 
= 9.888.133,44m e E = 186.376,88m; 94,21 m e azimute plano 326°05’14” 
até o marco M-408, de coordenada N = 9.888.211,62m e E = 186.324,32m; 
47,16 m e azimute plano 326°44’53” até o marco M-409, de coordenada N 
= 9.888.251,06m e E = 186.298,46m; 0,24 m e azimute plano 326°58’34” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.888.251,26m e E = 186.298,33m; 
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25,59 m e azimute plano 324°51’01” até o marco M-411, de coordenada N 
= 9.888.272,18m e E = 186.283,60m; 0,24 m e azimute plano 323°36’56” 
até o marco M-412, de coordenada N = 9.888.272,37m e E = 186.283,46m; 
25,74 m e azimute plano 322°54’43” até o marco M-413, de coordenada N 
= 9.888.292,90m e E = 186.267,94m; 0,35 m e azimute plano 320°49’35” 
até o marco M-414, de coordenada N = 9.888.293,17m e E = 186.267,72m; 
0,41 m e azimute plano 318°56’43” até o marco M-415, de coordenada N 
= 9.888.293,48m e E = 186.267,45m; 16,82 m e azimute plano 316°39’46” 
até o marco M-416, de coordenada N = 9.888.305,71m e E = 186.255,91m; 
0,82 m e azimute plano 313°01’30” até o marco M-417, de coordenada N 
= 9.888.306,27m e E = 186.255,31m; 0,37 m e azimute plano 308°25’05” 
até o marco M-418, de coordenada N = 9.888.306,50m e E = 186.255,02m; 
16,43 m e azimute plano 306°55’58” até o marco M-419, de coordenada N 
= 9.888.316,37m e E = 186.241,89m; 0,90 m e azimute plano 302°48’41” 
até o marco M-420, de coordenada N = 9.888.316,86m e E = 186.241,13m; 
19,61 m e azimute plano 298°58’10” até o marco M-421, de coordenada N 
= 9.888.326,36m e E = 186.223,97m; 0,25 m e azimute plano 298°36’38” 
até o marco M-422, de coordenada N = 9.888.326,48m e E = 186.223,75m; 
20,07 m e azimute plano 296°52’17” até o marco M-423, de coordenada N 
= 9.888.335,55m e E = 186.205,85m; 0,26 m e azimute plano 294°37’25” 
até o marco M-424, de coordenada N = 9.888.335,66m e E = 186.205,61m; 
24,46 m e azimute plano 294°43’16” até o marco M-425, de coordenada N 
= 9.888.345,89m e E = 186.183,39m; 17,16 m e azimute plano 295°46’25” 
até o marco M-426, de coordenada N = 9.888.353,35m e E = 186.167,94m; 
0,24 m e azimute plano 294°26’38” até o marco M-427, de coordenada N 
= 9.888.353,45m e E = 186.167,72m; 23,33 m e azimute plano 293°47’08” 
até o marco M-428, de coordenada N = 9.888.362,86m e E = 186.146,37m; 
29,52 m e azimute plano 296°01’06” até o marco M-429, de coordenada N 
= 9.888.375,81m e E = 186.119,84m; 53,99 m e azimute plano 295°59’27” 
até o marco M-430, de coordenada N = 9.888.399,47m e E = 186.071,31m; 
0,30 m e azimute plano 293°57’45” até o marco M-431, de coordenada N 
= 9.888.399,59m e E = 186.071,04m; 68,04 m e azimute plano 293°32’09” 
até o marco M-432, de coordenada N = 9.888.426,76m e E = 186.008,66m; 
43,25 m e azimute plano 294°43’41” até o marco M-433, de coordenada N 
= 9.888.444,85m e E = 185.969,38m; 49,61 m e azimute plano 295°21’04” 
até o marco M-434, de coordenada N = 9.888.466,09m e E = 185.924,55m; 
27,97 m e azimute plano 296°43’48” até o marco M-435, de coordenada N 
= 9.888.478,67m e E = 185.899,57m; 0,36 m e azimute plano 294°26’38” 
até o marco M-436, de coordenada N = 9.888.478,82m e E = 185.899,24m; 
63,48 m e azimute plano 293°48’41” até o marco M-437, de coordenada N 
= 9.888.504,45m e E = 185.841,16m; 53,31 m e azimute plano 293°30’58” 
até o marco M-438, de coordenada N = 9.888.525,72m e E = 185.792,28m; 
42,43 m e azimute plano 294°41’56” até o marco M-439, de coordenada N 
= 9.888.543,45m e E = 185.753,73m; 39,68 m e azimute plano 294°03’54” 
até o marco M-440, de coordenada N = 9.888.559,63m e E = 185.717,50m; 
0,28 m e azimute plano 292°55’56” até o marco M-441, de coordenada N 
= 9.888.559,74m e E = 185.717,24m; 51,94 m e azimute plano 291°41’42” 
até o marco M-442, de coordenada N = 9.888.578,94m e E = 185.668,98m; 
29,90 m e azimute plano 296°22’05” até o marco M-443, de coordenada N 
= 9.888.592,22m e E = 185.642,19m; 0,23 m e azimute plano 295°27’48” 
até o marco M-444, de coordenada N = 9.888.592,32m e E = 185.641,98m; 
36,28 m e azimute plano 294°27’35” até o marco M-445, de coordenada N 
= 9.888.607,34m e E = 185.608,96m; 62,16 m e azimute plano 295°33’03” 
até o marco M-446, de coordenada N = 9.888.634,15m e E = 185.552,88m; 
44,66 m e azimute plano 294°33’23” até o marco M-447, de coordenada N 
= 9.888.652,71m e E = 185.512,26m; 0,36 m e azimute plano 292°59’19” 
até o marco M-448, de coordenada N = 9.888.652,85m e E = 185.511,93m; 
23,54 m e azimute plano 291°36’58” até o marco M-449, de coordenada N 
= 9.888.661,52m e E = 185.490,05m; 1,02 m e azimute plano 287°11’09” 
até o marco M-450, de coordenada N = 9.888.661,82m e E = 185.489,08m; 
1,03 m e azimute plano 278°54’54” até o marco M-451, de coordenada N 
= 9.888.661,98m e E = 185.488,06m; 23,14 m e azimute plano 274°51’30” 
até o marco M-452, de coordenada N = 9.888.663,94m e E = 185.465,00m; 
1,02 m e azimute plano 270°33’42” até o marco M-453, de coordenada N 
= 9.888.663,95m e E = 185.463,98m; 1,02 m e azimute plano 262°06’30” 
até o marco M-454, de coordenada N = 9.888.663,81m e E = 185.462,97m; 
21,12 m e azimute plano 258°05’20” até o marco M-455, de coordenada N 
= 9.888.659,45m e E = 185.442,30m; 0,97 m e azimute plano 254°22’50” 
até o marco M-456, de coordenada N = 9.888.659,19m e E = 185.441,37m; 
24,52 m e azimute plano 250°10’07” até o marco M-457, de coordenada N 
= 9.888.650,87m e E = 185.418,30m; 0,17 m e azimute plano 249°26’38” 
até o marco M-458, de coordenada N = 9.888.650,81m e E = 185.418,14m; 
35,91 m e azimute plano 248°37’20” até o marco M-459, de coordenada N 
= 9.888.637,72m e E = 185.384,70m; 39,54 m e azimute plano 247°38’39” 
até o marco M-460, de coordenada N = 9.888.622,68m e E = 185.348,13m; 
56,30 m e azimute plano 248°34’49” até o marco M-461, de coordenada N 
= 9.888.602,12m e E = 185.295,72m; 123,98 m e azimute plano 
248°41’00” até o marco M-462, de coordenada N = 9.888.557,05m e E = 
185.180,22m; 0,18 m e azimute plano 247°37’12” até o marco M-463, de 
coordenada N = 9.888.556,98m e E = 185.180,05m; 1,04 m e azimute 
plano 246°08’58” até o marco M-464, de coordenada N = 9.888.556,56m 
e E = 185.179,10m; 73,88 m e azimute plano 248°18’24” até o marco 
M-465, de coordenada N = 9.888.529,25m e E = 185.110,45m; 95,67 m 
e azimute plano 247°52’58” até o marco M-466, de coordenada N = 
9.888.493,23m e E = 185.021,82m; 69,68 m e azimute plano 248°20’21” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.888.467,51m e E = 184.957,06m; 
0,25 m e azimute plano 248°37’46” até o marco M-468, de coordenada N 
= 9.888.467,42m e E = 184.956,83m; 73,81 m e azimute plano 246°16’46” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.888.437,73m e E = 184.889,26m; 
0,21 m e azimute plano 247°09’59” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.888.437,65m e E = 184.889,07m; 39,38 m e azimute plano 244°33’15” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.888.420,73m e E = 184.853,51m; 

18,33 m e azimute plano 248°15’45” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.888.413,94m e E = 184.836,48m; 13,58 m e azimute plano 259°36’30” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.888.411,49m e E = 184.823,12m; 
13,87 m e azimute plano 277°12’25” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.888.413,23m e E = 184.809,36m; 19,21 m e azimute plano 288°15’55” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.888.419,25m e E = 184.791,12m; 
24,07 m e azimute plano 291°48’05” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.888.428,19m e E = 184.768,77m; 24,23 m e azimute plano 293°51’25” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.888.437,99m e E = 184.746,61m; 
0,17 m e azimute plano 295°01’01” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.888.438,06m e E = 184.746,46m; 23,68 m e azimute plano 292°29’36” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.888.447,12m e E = 184.724,58m; 
0,16 m e azimute plano 291°48’05” até o marco M-480, de coordenada N 
= 9.888.447,18m e E = 184.724,43m; 56,80 m e azimute plano 291°10’46” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.888.467,70m e E = 184.671,47m; 
0,68 m e azimute plano 287°54’16” até o marco M-482, de coordenada N 
= 9.888.467,91m e E = 184.670,82m; 65,43 m e azimute plano 284°59’16” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.888.484,83m e E = 184.607,62m; 
64,66 m e azimute plano 285°30’30” até o marco M-484, de coordenada N 
= 9.888.502,12m e E = 184.545,31m; 111,91 m e azimute plano 
287°11’17” até o marco M-485, de coordenada N = 9.888.535,19m e E = 
184.438,40m; 105,49 m e azimute plano 286°42’31” até o marco M-486, 
de coordenada N = 9.888.565,52m e E = 184.337,36m; 0,18 m e azimute 
plano 286°23’22” até o marco M-487, de coordenada N = 9.888.565,57m 
e E = 184.337,19m; 92,70 m e azimute plano 285°15’40” até o marco 
M-488, de coordenada N = 9.888.589,97m e E = 184.247,76m; 107,54 m 
e azimute plano 286°08’35” até o marco M-489, de coordenada N = 
9.888.619,87m e E = 184.144,46m; 88,96 m e azimute plano 286°58’50” 
até o marco M-490, de coordenada N = 9.888.645,85m e E = 184.059,38m; 
57,72 m e azimute plano 286°39’40” até o marco M-491, de coordenada N 
= 9.888.662,40m e E = 184.004,08m; 0,80 m e azimute plano 283°41’24” 
até o marco M-492, de coordenada N = 9.888.662,59m e E = 184.003,30m; 
27,06 m e azimute plano 280°01’22” até o marco M-493, de coordenada N 
= 9.888.667,30m e E = 183.976,65m; 0,92 m e azimute plano 276°16’16” 
até o marco M-494, de coordenada N = 9.888.667,40m e E = 183.975,74m; 
17,51 m e azimute plano 272°33’13” até o marco M-495, de coordenada N 
= 9.888.668,18m e E = 183.958,25m; 0,31 m e azimute plano 271°50’51” 
até o marco M-496, de coordenada N = 9.888.668,19m e E = 183.957,94m; 
0,66 m e azimute plano 266°31’54” até o marco M-497, de coordenada N 
= 9.888.668,15m e E = 183.957,28m; 51,13 m e azimute plano 264°38’10” 
até o marco M-498, de coordenada N = 9.888.663,37m e E = 183.906,37m; 
42,62 m e azimute plano 264°10’08” até o marco M-499, de coordenada N 
= 9.888.659,04m e E = 183.863,97m; 38,66 m e azimute plano 273°23’46” 
até o marco M-500, de coordenada N = 9.888.661,33m e E = 183.825,38m; 
35,03 m e azimute plano 276°57’09” até o marco M-501, de coordenada N 
= 9.888.665,57m e E = 183.790,61m; 36,41 m e azimute plano 283°35’50” 
até o marco M-502, de coordenada N = 9.888.674,13m e E = 183.755,22m; 
0,51 m e azimute plano 281°18’36” até o marco M-503, de coordenada N 
= 9.888.674,23m e E = 183.754,72m; 37,58 m e azimute plano 278°57’22” 
até o marco M-504, de coordenada N = 9.888.680,08m e E = 183.717,60m; 
28,28 m e azimute plano 284°17’31” até o marco M-505, de coordenada N 
= 9.888.687,06m e E = 183.690,20m; 28,88 m e azimute plano 286°19’37” 
até o marco M-506, de coordenada N = 9.888.695,18m e E = 183.662,48m; 
23,61 m e azimute plano 293°00’50” até o marco M-507, de coordenada N 
= 9.888.704,41m e E = 183.640,75m; 34,63 m e azimute plano 296°04’10” 
até o marco M-508, de coordenada N = 9.888.719,63m e E = 183.609,64m; 
40,15 m e azimute plano 298°38’00” até o marco M-509, de coordenada N 
= 9.888.738,87m e E = 183.574,40m; 33,05 m e azimute plano 299°06’31” 
até o marco M-510, de coordenada N = 9.888.754,95m e E = 183.545,52m; 
34,36 m e azimute plano 301°39’00” até o marco M-511, de coordenada N 
= 9.888.772,98m e E = 183.516,27m; 38,62 m e azimute plano 302°39’12” 
até o marco M-512, de coordenada N = 9.888.793,82m e E = 183.483,75m; 
74,54 m e azimute plano 303°43’12” até o marco M-513, de coordenada N 
= 9.888.835,20m e E = 183.421,75m; 0,17 m e azimute plano 300°57’50” 
até o marco M-514, de coordenada N = 9.888.835,29m e E = 183.421,60m; 
54,45 m e azimute plano 302°19’16” até o marco M-515, de coordenada N 
= 9.888.864,40m e E = 183.375,59m; 86,68 m e azimute plano 304°54’47” 
até o marco M-516, de coordenada N = 9.888.914,01m e E = 183.304,51m; 
0,24 m e azimute plano 304°59’31” até o marco M-517, de coordenada N 
= 9.888.914,15m e E = 183.304,31m; 66,74 m e azimute plano 302°53’50” 
até o marco M-518, de coordenada N = 9.888.950,40m e E = 183.248,27m; 
76,76 m e azimute plano 304°02’24” até o marco M-519, de coordenada N 
= 9.888.993,37m e E = 183.184,66m; 71,76 m e azimute plano 303°43’56” 
até o marco M-520, de coordenada N = 9.889.033,22m e E = 183.124,98m; 
95,93 m e azimute plano 303°59’24” até o marco M-521, de coordenada N 
= 9.889.086,85m e E = 183.045,44m; 110,14 m e azimute plano 
304°12’50” até o marco M-522, de coordenada N = 9.889.148,78m e E = 
182.954,36m; 53,03 m e azimute plano 304°20’58” até o marco M-523, de 
coordenada N = 9.889.178,70m e E = 182.910,58m; 57,91 m e azimute 
plano 303°49’38” até o marco M-524, de coordenada N = 9.889.210,94m 
e E = 182.862,47m; 107,89 m e azimute plano 303°39’38” até o marco 
M-525, de coordenada N = 9.889.270,74m e E = 182.772,67m; 81,36 m 
e azimute plano 304°41’46” até o marco M-526, de coordenada N = 
9.889.317,05m e E = 182.705,78m; 124,02 m e azimute plano 305°06’40” 
até o marco M-527, de coordenada N = 9.889.388,38m e E = 182.604,33m; 
81,16 m e azimute plano 304°49’40” até o marco M-528, de coordenada N 
= 9.889.434,73m e E = 182.537,71m; 127,17 m e azimute plano 
305°21’44” até o marco M-529, de coordenada N = 9.889.508,33m e E = 
182.434,00m; 72,07 m e azimute plano 306°00’29” até o marco M-530, de 
coordenada N = 9.889.550,70m e E = 182.375,70m; 64,20 m e azimute 
plano 306°24’14” até o marco M-531, de coordenada N = 9.889.588,80m 
e E = 182.324,03m; 62,01 m e azimute plano 307°11’16” até o marco 
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M-532, de coordenada N = 9.889.626,28m e E = 182.274,63m; 87,33 m 
e azimute plano 306°17’28” até o marco M-533, de coordenada N = 
9.889.677,97m e E = 182.204,24m; 42,31 m e azimute plano 305°12’54” 
até o marco M-534, de coordenada N = 9.889.702,37m e E = 182.169,67m; 
1,86 m e azimute plano 304°17’13” até o marco M-535, de coordenada N 
= 9.889.703,42m e E = 182.168,13m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido Sudoeste-Nordeste) da Travessa Vinte e dois de Julho, com a se-
guinte distância: 26,46 m e azimute plano 37°26’45” até o marco M-536, 
de coordenada N = 9.889.724,43m e E = 182.184,22m; 0,25 m e azimute 
plano 36°52’12” até o marco M-537, de coordenada N = 9.889.724,63m e 
E = 182.184,37m; 42,50 m e azimute plano 35°21’55” até o marco M-538, 
de coordenada N = 9.889.759,29m e E = 182.208,97m; 0,33 m e azimute 
plano 35°08’03” até o marco M-539, de coordenada N = 9.889.759,56m e 
E = 182.209,16m; 42,13 m e azimute plano 32°40’59” até o marco M-540, 
de coordenada N = 9.889.795,02m e E = 182.231,91m; 0,27 m e azimute 
plano 31°19’43” até o marco M-541, de coordenada N = 9.889.795,25m e 
E = 182.232,05m; 50,08 m e azimute plano 30°30’10” até o marco M-542, 
de coordenada N = 9.889.838,40m e E = 182.257,47m; 0,40 m e azimute 
plano 28°29’44” até o marco M-543, de coordenada N = 9.889.838,75m e 
E = 182.257,66m; 27,54 m e azimute plano 26°59’35” até o marco M-544, 
de coordenada N = 9.889.863,29m e E = 182.270,16m; 22,13 m e azimu-
te plano 34°14’35” até o marco M-545, de coordenada N = 9.889.881,58m 
e E = 182.282,61m; 0,51 m e azimute plano 32°07’30” até o marco M-546, 
de coordenada N = 9.889.882,01m e E = 182.282,88m; 17,18 m e azimu-
te plano 30°02’34” até o marco M-547, de coordenada N = 9.889.896,88m 
e E = 182.291,48m; 14,46 m e azimute plano 34°07’07” até o marco 
M-548, de coordenada N = 9.889.908,85m e E = 182.299,59m; 17,00 m 
e azimute plano 36°37’38” até o marco M-549, de coordenada N = 
9.889.922,49m e E = 182.309,73m; 16,64 m e azimute plano 39°17’39” 
até o marco M-550, de coordenada N = 9.889.935,37m e E = 182.320,27m; 
16,27 m e azimute plano 41°03’48” até o marco M-551, de coordenada N 
= 9.889.947,64m e E = 182.330,96m; 1,00 m e azimute plano 36°04’10” 
até o marco M-552, de coordenada N = 9.889.948,45m e E = 182.331,55m; 
1,00 m e azimute plano 28°06’23” até o marco M-553, de coordenada N = 
9.889.949,33m e E = 182.332,02m; 1,00 m e azimute plano 20°25’20” até 
o marco M-554, de coordenada N = 9.889.950,27m e E = 182.332,37m; 
8,34 m e azimute plano 15°56’09” até o marco M-555, de coordenada N = 
9.889.958,29m e E = 182.334,66m; 28,17 m e azimute plano 21°12’30” 
até o marco M-556, de coordenada N = 9.889.984,55m e E = 182.344,85m; 
7,65 m e azimute plano 21°48’05” até o marco M-557, de coordenada N = 
9.889.991,65m e E = 182.347,69m; 7,95 m e azimute plano 35°47’20” até 
o marco M-558, de coordenada N = 9.889.998,10m e E = 182.352,34m; 
0,72 m e azimute plano 33°01’26” até o marco M-559, de coordenada N = 
9.889.998,70m e E = 182.352,73m; 1,15 m e azimute plano 25°13’40” até 
o marco M-560, de coordenada N = 9.889.999,74m e E = 182.353,22m; 
13,60 m e azimute plano 20°34’51” até o marco M-561, de coordenada N 
= 9.890.012,47m e E = 182.358,00m; 0,31 m e azimute plano 19°01’32” 
até o marco M-562, de coordenada N = 9.890.012,76m e E = 182.358,10m; 
46,72 m e azimute plano 17°49’20” até o marco M-563, de coordenada N 
= 9.890.057,24m e E = 182.372,40m; 41,09 m e azimute plano 17°09’22” 
até o marco M-564, de coordenada N = 9.890.096,50m e E = 182.384,52m; 
16,28 m e azimute plano 17°44’02” até o marco M-565, de coordenada N 
= 9.890.112,01m e E = 182.389,48m; 0,31 m e azimute plano 14°55’53” 
até o marco M-566, de coordenada N = 9.890.112,31m e E = 182.389,56m; 
40,31 m e azimute plano 15°10’27” até o marco M-567, de coordenada N 
= 9.890.151,21m e E = 182.400,11m; 28,97 m e azimute plano 17°12’32” 
até o marco M-568, de coordenada N = 9.890.178,88m e E = 182.408,68m; 
0,55 m e azimute plano 14°47’48” até o marco M-569, de coordenada N = 
9.890.179,41m e E = 182.408,82m; 36,27 m e azimute plano 12°38’43” 
até o marco M-570, de coordenada N = 9.890.214,80m e E = 182.416,76m; 
0,36 m e azimute plano 11°18’36” até o marco M-571, de coordenada N = 
9.890.215,15m e E = 182.416,83m; 33,83 m e azimute plano 9°32’45” até 
o marco M-572, de coordenada N = 9.890.248,51m e E = 182.422,44m; 
24,74 m e azimute plano 10°42’54” até o marco M-573, de coordenada N 
= 9.890.272,82m e E = 182.427,04m; 23,02 m e azimute plano 12°16’01” 
até o marco M-574, de coordenada N = 9.890.295,31m e E = 182.431,93m; 
25,59 m e azimute plano 16°07’59” até o marco M-575, de coordenada N 
= 9.890.319,89m e E = 182.439,04m; 17,49 m e azimute plano 21°48’49” 
até o marco M-576, de coordenada N = 9.890.336,13m e E = 182.445,54m; 
28,88 m e azimute plano 21°19’21” até o marco M-577, de coordenada N 
= 9.890.363,03m e E = 182.456,04m; 30,07 m e azimute plano 25°43’17” 
até o marco M-578, de coordenada N = 9.890.390,12m e E = 182.469,09m; 
25,26 m e azimute plano 27°54’16” até o marco M-579, de coordenada N 
= 9.890.412,44m e E = 182.480,91m; 32,71 m e azimute plano 28°53’04” 
até o marco M-580, de coordenada N = 9.890.441,08m e E = 182.496,71m; 
39,63 m e azimute plano 30°23’45” até o marco M-581, de coordenada N 
= 9.890.475,26m e E = 182.516,76m; 27,75 m e azimute plano 32°56’24” 
até o marco M-582, de coordenada N = 9.890.498,55m e E = 182.531,85m; 
30,61 m e azimute plano 34°01’39” até o marco M-583, de coordenada N 
= 9.890.523,92m e E = 182.548,98m; 36,27 m e azimute plano 34°59’45” 
até o marco M-584, de coordenada N = 9.890.553,63m e E = 182.569,78m; 
0,18 m e azimute plano 33°41’24” até o marco M-585, de coordenada N = 
9.890.553,78m e E = 182.569,88m; 36,31 m e azimute plano 33°32’28” 
até o marco M-586, de coordenada N = 9.890.584,04m e E = 182.589,94m; 
21,29 m e azimute plano 36°53’10” até o marco M-587, de coordenada N 
= 9.890.601,07m e E = 182.602,72m; 0,84 m e azimute plano 33°18’38” 
até o marco M-588, de coordenada N = 9.890.601,77m e E = 182.603,18m; 
38,97 m e azimute plano 30°02’45” até o marco M-589, de coordenada N 
= 9.890.635,50m e E = 182.622,69m; 0,23 m e azimute plano 28°48’39” 
até o marco M-590, de coordenada N = 9.890.635,70m e E = 182.622,80m; 
46,90 m e azimute plano 28°11’36” até o marco M-591, de coordenada N 
= 9.890.677,04m e E = 182.644,96m; 34,85 m e azimute plano 28°15’22” 

até o marco M-592, de coordenada N = 9.890.707,74m e E = 182.661,46m; 
50,02 m e azimute plano 29°17’10” até o marco M-593, de coordenada N 
= 9.890.751,37m e E = 182.685,93m; 69,01 m e azimute plano 28°39’08” 
até o marco M-594, de coordenada N = 9.890.811,93m e E = 182.719,02m; 
0,26 m e azimute plano 27°33’10” até o marco M-595, de coordenada N = 
9.890.812,16m e E = 182.719,14m; 49,05 m e azimute plano 26°33’35” 
até o marco M-596, de coordenada N = 9.890.856,03m e E = 182.741,07m; 
15,14 m e azimute plano 34°41’51” até o marco M-597, de coordenada N 
= 9.890.868,48m e E = 182.749,69m; 33,85 m e azimute plano 35°32’58” 
até o marco M-598, de coordenada N = 9.890.896,02m e E = 182.769,37m; 
28,44 m e azimute plano 39°22’38” até o marco M-599, de coordenada N 
= 9.890.918,00m e E = 182.787,41m; 0,26 m e azimute plano 37°18’14” 
até o marco M-600, de coordenada N = 9.890.918,21m e E = 182.787,57m; 
31,13 m e azimute plano 37°14’43” até o marco M-601, de coordenada N 
= 9.890.942,99m e E = 182.806,41m; 45,86 m e azimute plano 37°41’31” 
até o marco M-602, de coordenada N = 9.890.979,28m e E = 182.834,45m; 
68,10 m e azimute plano 39°05’36” até o marco M-603, de coordenada N 
= 9.891.032,13m e E = 182.877,39m; 0,34 m e azimute plano 37°52’30” 
até o marco M-604, de coordenada N = 9.891.032,40m e E = 182.877,60m; 
41,87 m e azimute plano 36°19’31” até o marco M-605, de coordenada N 
= 9.891.066,13m e E = 182.902,40m; 0,28 m e azimute plano 34°49’28” 
até o marco M-606, de coordenada N = 9.891.066,36m e E = 182.902,56m; 
29,58 m e azimute plano 34°02’41” até o marco M-607, de coordenada N 
= 9.891.090,87m e E = 182.919,12m; 29,78 m e azimute plano 33°20’36” 
até o marco M-608, de coordenada N = 9.891.115,75m e E = 182.935,49m; 
24,67 m e azimute plano 39°07’40” até o marco M-609, de coordenada N 
= 9.891.134,89m e E = 182.951,06m; 23,91 m e azimute plano 41°06’58” 
até o marco M-610, de coordenada N = 9.891.152,90m e E = 182.966,78m; 
26,39 m e azimute plano 43°00’14” até o marco M-611, de coordenada N 
= 9.891.172,20m e E = 182.984,78m; 32,14 m e azimute plano 45°49’10” 
até o marco M-612, de coordenada N = 9.891.194,60m e E = 183.007,83m; 
44,54 m e azimute plano 45°07’06” até o marco M-613, de coordenada N 
= 9.891.226,03m e E = 183.039,39m; 21,50 m e azimute plano 45°29’24” 
até o marco M-614, de coordenada N = 9.891.241,10m e E = 183.054,72m; 
43,01 m e azimute plano 45°29’57” até o marco M-615, de coordenada N 
= 9.891.271,25m e E = 183.085,40m; 54,86 m e azimute plano 45°46’58” 
até o marco M-616, de coordenada N = 9.891.309,51m e E = 183.124,72m; 
73,58 m e azimute plano 47°54’10” até o marco M-617, de coordenada N 
= 9.891.358,84m e E = 183.179,32m; 80,99 m e azimute plano 49°21’23” 
até o marco M-618, de coordenada N = 9.891.411,59m e E = 183.240,77m; 
27,92 m e azimute plano 52°16’34” até o marco M-619, de coordenada N 
= 9.891.428,67m e E = 183.262,85m; 0,28 m e azimute plano 50°42’38” 
até o marco M-620, de coordenada N = 9.891.428,85m e E = 183.263,07m; 
32,25 m e azimute plano 49°57’20” até o marco M-621, de coordenada N 
= 9.891.449,60m e E = 183.287,76m; 24,65 m e azimute plano 53°50’46” 
até o marco M-622, de coordenada N = 9.891.464,14m e E = 183.307,66m; 
8,48 m e azimute plano 64°53’07” até o marco M-623, de coordenada N = 
9.891.467,74m e E = 183.315,34m; 20,34 m e azimute plano 68°03’45” 
até o marco M-624, de coordenada N = 9.891.475,34m e E = 183.334,21m; 
1,00 m e azimute plano 63°56’47” até o marco M-625, de coordenada N = 
9.891.475,78m e E = 183.335,11m; 16,27 m e azimute plano 59°39’08” 
até o marco M-626, de coordenada N = 9.891.484,00m e E = 183.349,15m; 
1,18 m e azimute plano 54°58’06” até o marco M-627, de coordenada N = 
9.891.484,68m e E = 183.350,12m; 0,18 m e azimute plano 49°23’55” até 
o marco M-628, de coordenada N = 9.891.484,80m e E = 183.350,26m; 
15,56 m e azimute plano 48°26’24” até o marco M-629, de coordenada N 
= 9.891.495,12m e E = 183.361,90m; 0,77 m e azimute plano 45°31’32” 
até o marco M-630, de coordenada N = 9.891.495,66m e E = 183.362,45m; 
18,55 m e azimute plano 42°06’57” até o marco M-631, de coordenada N 
= 9.891.509,42m e E = 183.374,89m; 0,26 m e azimute plano 40°21’52” 
até o marco M-632, de coordenada N = 9.891.509,62m e E = 183.375,06m; 
0,97 m e azimute plano 35°48’40” até o marco M-633, de coordenada N = 
9.891.510,41m e E = 183.375,63m; 17,47 m e azimute plano 32°00’57” 
até o marco M-634, de coordenada N = 9.891.525,22m e E = 183.384,89m; 
0,26 m e azimute plano 29°28’33” até o marco M-635, de coordenada N = 
9.891.525,45m e E = 183.385,02m; 8,55 m e azimute plano 29°48’11” até 
o marco M-636, de coordenada N = 9.891.532,87m e E = 183.389,27m; 
0,76 m e azimute plano 26°33’54” até o marco M-637, de coordenada N = 
9.891.533,55m e E = 183.389,61m; 14,90 m e azimute plano 23°27’04” 
até o marco M-638, de coordenada N = 9.891.547,22m e E = 183.395,54m; 
11,95 m e azimute plano 29°44’20” até o marco M-639, de coordenada N 
= 9.891.557,60m e E = 183.401,47m; 10,85 m e azimute plano 37°23’53” 
até o marco M-640, de coordenada N = 9.891.566,22m e E = 183.408,06m; 
0,90 m e azimute plano 33°41’24” até o marco M-641, de coordenada N = 
9.891.566,97m e E = 183.408,56m; 0,17 m e azimute plano 30°57’50” até 
o marco M-642, de coordenada N = 9.891.567,12m e E = 183.408,65m; 
16,58 m e azimute plano 28°37’17” até o marco M-643, de coordenada N 
= 9.891.581,67m e E = 183.416,59m; 1,05 m e azimute plano 24°07’42” 
até o marco M-644, de coordenada N = 9.891.582,63m e E = 183.417,02m; 
0,25 m e azimute plano 18°26’06” até o marco M-645, de coordenada N = 
9.891.582,87m e E = 183.417,10m; 19,74 m e azimute plano 17°56’21” 
até o marco M-646, de coordenada N = 9.891.601,65m e E = 183.423,18m; 
0,97 m e azimute plano 14°19’22” até o marco M-647, de coordenada N = 
9.891.602,59m e E = 183.423,42m; 0,34 m e azimute plano 8°21’57” até 
o marco M-648, de coordenada N = 9.891.602,93m e E = 183.423,47m; 
31,74 m e azimute plano 7°11’08” até o marco M-649, de coordenada N = 
9.891.634,42m e E = 183.427,44m; 0,53 m e azimute plano 5°23’22” até 
o marco M-650, de coordenada N = 9.891.634,95m e E = 183.427,49m; 
10,81 m e azimute plano 2°45’24” até o marco M-651, de coordenada N = 
9.891.645,75m e E = 183.428,01m; 29,57 m e azimute plano 3°35’14” até 
o marco M-652, de coordenada N = 9.891.675,26m e E = 183.429,86m; 
25,10 m e azimute plano 4°47’59” até o marco M-653, de coordenada N = 
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9.891.700,27m e E = 183.431,96m; 23,56 m e azimute plano 5°46’25” até 
o marco M-654, de coordenada N = 9.891.723,71m e E = 183.434,33m; 
14,07 m e azimute plano 6°29’19” até o marco M-655, de coordenada N = 
9.891.737,69m e E = 183.435,92m; 18,47 m e azimute plano 6°29’52” até 
o marco M-656, de coordenada N = 9.891.756,04m e E = 183.438,01m; 
17,65 m e azimute plano 9°19’25” até o marco M-657, de coordenada N = 
9.891.773,46m e E = 183.440,87m; 22,27 m e azimute plano 11°34’38” 
até o marco M-658, de coordenada N = 9.891.795,28m e E = 183.445,34m; 
40,37 m e azimute plano 11°40’39” até o marco M-659, de coordenada N 
= 9.891.834,81m e E = 183.453,51m; 15,94 m e azimute plano 14°16’18” 
até o marco M-660, de coordenada N = 9.891.850,26m e E = 183.457,44m; 
0,18 m e azimute plano 12°31’44” até o marco M-661, de coordenada N = 
9.891.850,44m e E = 183.457,48m; 20,32 m e azimute plano 12°47’30” 
até o marco M-662, de coordenada N = 9.891.870,26m e E = 183.461,98m; 
30,08 m e azimute plano 13°10’54” até o marco M-663, de coordenada N 
= 9.891.899,55m e E = 183.468,84m; 32,58 m e azimute plano 14°01’55” 
até o marco M-664, de coordenada N = 9.891.931,16m e E = 183.476,74m; 
16,37 m e azimute plano 15°33’21” até o marco M-665, de coordenada N 
= 9.891.946,93m e E = 183.481,13m; 12,16 m e azimute plano 20°18’48” 
até o marco M-666, de coordenada N = 9.891.958,33m e E = 183.485,35m; 
12,36 m e azimute plano 29°01’56” até o marco M-667, de coordenada N 
= 9.891.969,14m e E = 183.491,35m; 11,34 m e azimute plano 40°44’38” 
até o marco M-668, de coordenada N = 9.891.977,73m e E = 183.498,75m; 
16,87 m e azimute plano 49°12’26” até o marco M-669, de coordenada N 
= 9.891.988,75m e E = 183.511,52m; 41,57 m e azimute plano 56°18’36” 
até o marco M-670, de coordenada N = 9.892.011,81m e E = 183.546,11m; 
59,51 m e azimute plano 55°52’58” até o marco M-671, de coordenada N 
= 9.892.045,19m e E = 183.595,38m; 42,57 m e azimute plano 55°07’49” 
até o marco M-672, de coordenada N = 9.892.069,53m e E = 183.630,31m; 
65,87 m e azimute plano 55°47’46” até o marco M-673, de coordenada N 
= 9.892.106,56m e E = 183.684,79m; 57,84 m e azimute plano 55°35’15” 
até o marco M-674, de coordenada N = 9.892.139,25m e E = 183.732,51m; 
58,05 m e azimute plano 59°07’21” até o marco M-675, de coordenada N 
= 9.892.169,04m e E = 183.782,33m; 0,26 m e azimute plano 57°31’44” 
até o marco M-676, de coordenada N = 9.892.169,18m e E = 183.782,55m; 
62,02 m e azimute plano 56°59’20” até o marco M-677, de coordenada N 
= 9.892.202,97m e E = 183.834,56m; 94,55 m e azimute plano 59°17’16” 
até o marco M-678, de coordenada N = 9.892.251,26m e E = 183.915,85m; 
15,19 m e azimute plano 60°51’14” até o marco M-679, de coordenada N 
= 9.892.258,66m e E = 183.929,12m; 63,00 m e azimute plano 60°50’50” 
até o marco M-680, de coordenada N = 9.892.289,35m e E = 183.984,14m; 
19,96 m e azimute plano 68°36’14” até o marco M-681, de coordenada N 
= 9.892.296,63m e E = 184.002,72m; 10,71 m e azimute plano 78°25’02” 
até o marco M-682, de coordenada N = 9.892.298,78m e E = 184.013,21m; 
12,78 m e azimute plano 87°50’51” até o marco M-683, de coordenada N 
= 9.892.299,26m e E = 184.025,98m; 21,14 m e azimute plano 98°53’48” 
até o marco M-684, de coordenada N = 9.892.295,99m e E = 184.046,87m; 
23,46 m e azimute plano 105°25’43” até o marco M-685, de coordenada N 
= 9.892.289,75m e E = 184.069,48m; 20,62 m e azimute plano 105°57’25” 
até o marco M-686, de coordenada N = 9.892.284,08m e E = 184.089,31m; 
16,70 m e azimute plano 114°35’09” até o marco M-687, de coordenada N 
= 9.892.277,13m e E = 184.104,50m; 22,35 m e azimute plano 113°32’55” 
até o marco M-688, de coordenada N = 9.892.268,20m e E = 184.124,99m; 
20,84 m e azimute plano 117°14’29” até o marco M-689, de coordenada N 
= 9.892.258,66m e E = 184.143,52m; 29,20 m e azimute plano 117°13’55” 
até o marco M-690, de coordenada N = 9.892.245,30m e E = 184.169,48m; 
46,25 m e azimute plano 117°35’24” até o marco M-691, de coordenada N 
= 9.892.223,88m e E = 184.210,47m; 0,93 m e azimute plano 114°05’15” 
até o marco M-692, de coordenada N = 9.892.223,50m e E = 184.211,32m; 
0,24 m e azimute plano 109°10’44” até o marco M-693, de coordenada N 
= 9.892.223,42m e E = 184.211,55m; 22,26 m e azimute plano 108°00’13” 
até o marco M-694, de coordenada N = 9.892.216,54m e E = 184.232,72m; 
0,33 m e azimute plano 105°42’31” até o marco M-695, de coordenada N 
= 9.892.216,45m e E = 184.233,04m; 26,05 m e azimute plano 105°18’40” 
até o marco M-696, de coordenada N = 9.892.209,57m e E = 184.258,17m; 
0,57 m e azimute plano 103°04’10” até o marco M-697, de coordenada N 
= 9.892.209,44m e E = 184.258,73m; 33,14 m e azimute plano 100°35’16” 
até o marco M-698, de coordenada N = 9.892.203,35m e E = 184.291,31m; 
0,69 m e azimute plano 97°32’22” até o marco M-699, de coordenada N = 
9.892.203,26m e E = 184.291,99m; 25,75 m e azimute plano 94°43’23” 
até o marco M-700, de coordenada N = 9.892.201,14m e E = 184.317,65m; 
0,26 m e azimute plano 92°12’09” até o marco M-701, de coordenada N = 
9.892.201,13m e E = 184.317,91m; 23,57 m e azimute plano 92°34’38” 
até o marco M-702, de coordenada N = 9.892.200,07m e E = 184.341,46m; 
0,23 m e azimute plano 92°29’22” até o marco M-703, de coordenada N = 
9.892.200,06m e E = 184.341,69m; 22,27 m e azimute plano 90°40’08” 
até o marco M-704, de coordenada N = 9.892.199,80m e E = 184.363,96m; 
0,35 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-705, de coordenada N = 
9.892.199,80m e E = 184.364,31m; 24,09 m e azimute plano 87°28’42” 
até o marco M-706, de coordenada N = 9.892.200,86m e E = 184.388,38m; 
0,97 m e azimute plano 83°27’48” até o marco M-707, de coordenada N = 
9.892.200,97m e E = 184.389,34m; 18,37 m e azimute plano 79°10’24” 
até o marco M-708, de coordenada N = 9.892.204,42m e E = 184.407,38m; 
1,12 m e azimute plano 74°28’33” até o marco M-709, de coordenada N = 
9.892.204,72m e E = 184.408,46m; 0,22 m e azimute plano 71°33’54” até 
o marco M-710, de coordenada N = 9.892.204,79m e E = 184.408,67m; 
4,28 m e azimute plano 68°10’25” até o marco M-711, de coordenada N = 
9.892.206,38m e E = 184.412,64m; 1,00 m e azimute plano 63°56’47” até 
o marco M-712, de coordenada N = 9.892.206,82m e E = 184.413,54m; 
0,28 m e azimute plano 57°59’41” até o marco M-713, de coordenada N = 
9.892.206,97m e E = 184.413,78m; 15,34 m e azimute plano 57°40’40” 
até o marco M-714, de coordenada N = 9.892.215,17m e E = 184.426,74m; 

0,50 m e azimute plano 56°18’36” até o marco M-715, de coordenada N = 
9.892.215,45m e E = 184.427,16m; 26,29 m e azimute plano 53°35’00” 
até o marco M-716, de coordenada N = 9.892.231,06m e E = 184.448,32m; 
0,46 m e azimute plano 52°07’30” até o marco M-717, de coordenada N = 
9.892.231,34m e E = 184.448,68m; 42,31 m e azimute plano 49°47’01” 
até o marco M-718, de coordenada N = 9.892.258,66m e E = 184.480,99m; 
9,38 m e azimute plano 49°45’23” até o marco M-719, de coordenada N = 
9.892.264,72m e E = 184.488,15m; 29,58 m e azimute plano 48°57’42” 
até o marco M-720, de coordenada N = 9.892.284,14m e E = 184.510,46m; 
31,94 m e azimute plano 53°41’49” até o marco M-721, de coordenada N 
= 9.892.303,05m e E = 184.536,20m; 31,70 m e azimute plano 52°44’36” 
até o marco M-722, de coordenada N = 9.892.322,24m e E = 184.561,43m; 
29,53 m e azimute plano 57°08’58” até o marco M-723, de coordenada N 
= 9.892.338,26m e E = 184.586,24m; 36,14 m e azimute plano 64°21’24” 
até o marco M-724, de coordenada N = 9.892.353,90m e E = 184.618,82m; 
31,84 m e azimute plano 66°06’58” até o marco M-725, de coordenada N 
= 9.892.366,79m e E = 184.647,93m; 0,74 m e azimute plano 62°44’41” 
até o marco M-726, de coordenada N = 9.892.367,13m e E = 184.648,59m; 
0,42 m e azimute plano 58°34’14” até o marco M-727, de coordenada N = 
9.892.367,35m e E = 184.648,95m; 70,51 m e azimute plano 56°32’48” 
até o marco M-728, de coordenada N = 9.892.406,22m e E = 184.707,78m; 
31,38 m e azimute plano 57°58’52” até o marco M-729, de coordenada N 
= 9.892.422,86m e E = 184.734,39m; 11,42 m e azimute plano 73°52’56” 
até o marco M-730, de coordenada N = 9.892.426,03m e E = 184.745,36m; 
0,47 m e azimute plano 72°43’07” até o marco M-731, de coordenada N = 
9.892.426,17m e E = 184.745,81m; 0,26 m e azimute plano 67°22’48” até 
o marco M-732, de coordenada N = 9.892.426,27m e E = 184.746,05m; 
16,82 m e azimute plano 67°53’19” até o marco M-733, de coordenada N 
= 9.892.432,60m e E = 184.761,63m; 19,61 m e azimute plano 68°29’10” 
até o marco M-734, de coordenada N = 9.892.439,79m e E = 184.779,87m; 
11,64 m e azimute plano 77°26’40” até o marco M-735, de coordenada N 
= 9.892.442,32m e E = 184.791,23m; 0,30 m e azimute plano 76°25’46” 
até o marco M-736, de coordenada N = 9.892.442,39m e E = 184.791,52m; 
12,33 m e azimute plano 75°03’02” até o marco M-737, de coordenada N 
= 9.892.445,57m e E = 184.803,43m; 0,62 m e azimute plano 73°02’02” 
até o marco M-738, de coordenada N = 9.892.445,75m e E = 184.804,02m; 
0,77 m e azimute plano 66°24’47” até o marco M-739, de coordenada N = 
9.892.446,06m e E = 184.804,73m; 38,69 m e azimute plano 63°36’26” 
até o marco M-740, de coordenada N = 9.892.463,26m e E = 184.839,39m; 
0,22 m e azimute plano 63°26’06” até o marco M-741, de coordenada N = 
9.892.463,36m e E = 184.839,59m; 58,83 m e azimute plano 61°49’24” 
até o marco M-742, de coordenada N = 9.892.491,14m e E = 184.891,45m; 
0,29 m e azimute plano 60°45’04” até o marco M-743, de coordenada N = 
9.892.491,28m e E = 184.891,70m; 22,50 m e azimute plano 58°54’35” 
até o marco M-744, de coordenada N = 9.892.502,90m e E = 184.910,97m; 
40,00 m e azimute plano 60°43’27” até o marco M-745, de coordenada N 
= 9.892.522,46m e E = 184.945,86m; 46,24 m e azimute plano 59°46’10” 
até o marco M-746, de coordenada N = 9.892.545,74m e E = 184.985,81m; 
47,47 m e azimute plano 60°43’47” até o marco M-747, de coordenada N 
= 9.892.568,95m e E = 185.027,22m; 38,78 m e azimute plano 62°02’26” 
até o marco M-748, de coordenada N = 9.892.587,13m e E = 185.061,47m; 
32,01 m e azimute plano 63°26’35” até o marco M-749, de coordenada N 
= 9.892.601,44m e E = 185.090,10m; 9,99 m e azimute plano 80°19’15” 
até o marco M-750, de coordenada N = 9.892.603,12m e E = 185.099,95m; 
1,23 m e azimute plano 74°56’56” até o marco M-751, de coordenada N = 
9.892.603,44m e E = 185.101,14m; 0,28 m e azimute plano 68°57’45” até 
o marco M-752, de coordenada N = 9.892.603,54m e E = 185.101,40m; 
18,87 m e azimute plano 67°43’50” até o marco M-753, de coordenada N 
= 9.892.610,69m e E = 185.118,86m; 0,64 m e azimute plano 65°51’16” 
até o marco M-754, de coordenada N = 9.892.610,95m e E = 185.119,44m; 
23,40 m e azimute plano 62°34’12” até o marco M-755, de coordenada N 
= 9.892.621,73m e E = 185.140,21m; 72,92 m e azimute plano 64°55’05” 
até o marco M-756, de coordenada N = 9.892.652,64m e E = 185.206,25m; 
95,65 m e azimute plano 64°29’35” até o marco M-757, de coordenada N 
= 9.892.693,83m e E = 185.292,58m; 78,28 m e azimute plano 68°16’19” 
até o marco M-758, de coordenada N = 9.892.722,81m e E = 185.365,30m; 
28,03 m e azimute plano 69°53’03” até o marco M-759, de coordenada N 
= 9.892.732,45m e E = 185.391,62m; 10,63 m e azimute plano 75°20’10” 
até o marco M-760, de coordenada N = 9.892.735,14m e E = 185.401,90m; 
13,98 m e azimute plano 83°57’47” até o marco M-761, de coordenada N 
= 9.892.736,61m e E = 185.415,80m; 12,08 m e azimute plano 94°47’43” 
até o marco M-762, de coordenada N = 9.892.735,60m e E = 185.427,84m; 
0,58 m e azimute plano 91°58’30” até o marco M-763, de coordenada N = 
9.892.735,58m e E = 185.428,42m; 1,22 m e azimute plano 85°18’51” até 
o marco M-764, de coordenada N = 9.892.735,68m e E = 185.429,64m; 
34,79 m e azimute plano 79°57’10” até o marco M-765, de coordenada N 
= 9.892.741,75m e E = 185.463,90m; 35,39 m e azimute plano 82°18’10” 
até o marco M-766, de coordenada N = 9.892.746,49m e E = 185.498,97m; 
52,70 m e azimute plano 81°56’59” até o marco M-767, de coordenada N 
= 9.892.753,87m e E = 185.551,15m; 58,42 m e azimute plano 85°36’07” 
até o marco M-768, de coordenada N = 9.892.758,35m e E = 185.609,40m; 
0,41 m e azimute plano 83°02’49” até o marco M-769, de coordenada N = 
9.892.758,40m e E = 185.609,81m; 42,94 m e azimute plano 82°13’29” 
até o marco M-770, de coordenada N = 9.892.764,21m e E = 185.652,36m; 
45,80 m e azimute plano 83°02’22” até o marco M-771, de coordenada N 
= 9.892.769,76m e E = 185.697,82m; 0,25 m e azimute plano 80°54’35” 
até o marco M-772, de coordenada N = 9.892.769,80m e E = 185.698,07m; 
35,37 m e azimute plano 81°02’18” até o marco M-773, de coordenada N 
= 9.892.775,31m e E = 185.733,01m; 42,78 m e azimute plano 85°03’06” 
até o marco M-774, de coordenada N = 9.892.779,00m e E = 185.775,63m; 
0,39 m e azimute plano 84°08’38” até o marco M-775, de coordenada N = 
9.892.779,04m e E = 185.776,02m; 44,82 m e azimute plano 81°52’05” 
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até o marco M-776, de coordenada N = 9.892.785,38m e E = 185.820,39m; 
50,92 m e azimute plano 83°09’55” até o marco M-777, de coordenada N 
= 9.892.791,44m e E = 185.870,95m; 45,68 m e azimute plano 85°43’52” 
até o marco M-778, de coordenada N = 9.892.794,84m e E = 185.916,50m; 
23,91 m e azimute plano 91°13’21” até o marco M-779, de coordenada N 
= 9.892.794,33m e E = 185.940,40m; 31,11 m e azimute plano 97°15’27” 
até o marco M-780, de coordenada N = 9.892.790,40m e E = 185.971,26m; 
0,30 m e azimute plano 95°42’38” até o marco M-781, de coordenada N = 
9.892.790,37m e E = 185.971,56m; 60,46 m e azimute plano 94°45’46” 
até o marco M-782, de coordenada N = 9.892.785,35m e E = 186.031,81m; 
53,74 m e azimute plano 95°56’19” até o marco M-783, de coordenada N 
= 9.892.779,79m e E = 186.085,26m; 53,70 m e azimute plano 94°48’25” 
até o marco M-784, de coordenada N = 9.892.775,29m e E = 186.138,77m; 
0,62 m e azimute plano 91°50’51” até o marco M-785, de coordenada N = 
9.892.775,27m e E = 186.139,39m; 31,41 m e azimute plano 89°31’33” 
até o marco M-786, de coordenada N = 9.892.775,53m e E = 186.170,80m; 
35,92 m e azimute plano 91°15’37” até o marco M-787, de coordenada N 
= 9.892.774,74m e E = 186.206,71m; 23,10 m e azimute plano 90°40’11” 
até o marco M-788, de coordenada N = 9.892.774,47m e E = 186.229,81m; 
1,25 m e azimute plano 84°58’15” até o marco M-789, de coordenada N = 
9.892.774,58m e E = 186.231,06m; 0,71 m e azimute plano 76°56’41” até 
o marco M-790, de coordenada N = 9.892.774,74m e E = 186.231,75m; 
12,56 m e azimute plano 74°14’56” até o marco M-791, de coordenada N 
= 9.892.778,15m e E = 186.243,84m; 20,13 m e azimute plano 75°35’28” 
até o marco M-792, de coordenada N = 9.892.783,16m e E = 186.263,34m; 
0,70 m e azimute plano 72°35’50” até o marco M-793, de coordenada N = 
9.892.783,37m e E = 186.264,01m; 15,17 m e azimute plano 69°39’54” 
até o marco M-794, de coordenada N = 9.892.788,64m e E = 186.278,23m; 
25,42 m e azimute plano 71°07’49” até o marco M-795, de coordenada N 
= 9.892.796,86m e E = 186.302,28m; 0,25 m e azimute plano 71°33’54” 
até o marco M-796, de coordenada N = 9.892.796,94m e E = 186.302,52m; 
32,72 m e azimute plano 68°29’05” até o marco M-797, de coordenada N 
= 9.892.808,94m e E = 186.332,96m; 47,90 m e azimute plano 69°18’50” 
até o marco M-798, de coordenada N = 9.892.825,86m e E = 186.377,77m; 
0,23 m e azimute plano 66°48’05” até o marco M-799, de coordenada N = 
9.892.825,95m e E = 186.377,98m; 54,78 m e azimute plano 67°27’38” 
até o marco M-800, de coordenada N = 9.892.846,95m e E = 186.428,58m; 
69,41 m e azimute plano 66°22’16” até o marco M-801, de coordenada N 
= 9.892.874,77m e E = 186.492,17m; 25,37 m e azimute plano 65°47’57” 
até o marco M-802, de coordenada N = 9.892.885,17m e E = 186.515,31m; 
5,48 m e azimute plano 73°46’54” até o marco M-803, de coordenada N = 
9.892.886,70m e E = 186.520,57m; 12,58 m e azimute plano 84°17’54” 
até o marco M-804, de coordenada N = 9.892.887,95m e E = 186.533,09m; 
12,94 m e azimute plano 85°18’09” até o marco M-805, de coordenada N 
= 9.892.889,01m e E = 186.545,99m; 0,65 m e azimute plano 82°59’01” 
até o marco M-806, de coordenada N = 9.892.889,09m e E = 186.546,64m; 
0,73 m e azimute plano 77°18’01” até o marco M-807, de coordenada N = 
9.892.889,25m e E = 186.547,35m; 13,48 m e azimute plano 74°01’31” 
até o marco M-808, de coordenada N = 9.892.892,96m e E = 186.560,31m; 
0,49 m e azimute plano 72°17’58” até o marco M-809, de coordenada N = 
9.892.893,11m e E = 186.560,78m; 0,53 m e azimute plano 67°47’47” até 
o marco M-810, de coordenada N = 9.892.893,31m e E = 186.561,27m; 
14,80 m e azimute plano 65°44’19” até o marco M-811, de coordenada N 
= 9.892.899,39m e E = 186.574,76m; 0,70 m e azimute plano 62°42’02” 
até o marco M-812, de coordenada N = 9.892.899,71m e E = 186.575,38m; 
0,60 m e azimute plano 57°53’37” até o marco M-813, de coordenada N = 
9.892.900,03m e E = 186.575,89m; 13,04 m e azimute plano 55°05’27” 
até o marco M-814, de coordenada N = 9.892.907,49m e E = 186.586,58m; 
21,00 m e azimute plano 68°42’00” até o marco M-815, de coordenada N 
= 9.892.915,12m e E = 186.606,15m; 46,17 m e azimute plano 69°10’41” 
até o marco M-816, de coordenada N = 9.892.931,53m e E = 186.649,30m; 
61,58 m e azimute plano 68°17’18” até o marco M-817, de coordenada N 
= 9.892.954,31m e E = 186.706,51m; 65,07 m e azimute plano 68°01’25” 
até o marco M-818, de coordenada N = 9.892.978,66m e E = 186.766,85m; 
0,22 m e azimute plano 68°11’55” até o marco M-819, de coordenada N = 
9.892.978,74m e E = 186.767,05m; 28,91 m e azimute plano 66°15’17” 
até o marco M-820, de coordenada N = 9.892.990,38m e E = 186.793,51m; 
0,44 m e azimute plano 64°35’32” até o marco M-821, de coordenada N = 
9.892.990,57m e E = 186.793,91m; 8,64 m e azimute plano 62°38’02” até 
o marco M-822, de coordenada N = 9.892.994,54m e E = 186.801,58m; 
0,33 m e azimute plano 61°06’48” até o marco M-823, de coordenada N = 
9.892.994,70m e E = 186.801,87m; 0,75 m e azimute plano 56°56’39” até 
o marco M-824, de coordenada N = 9.892.995,11m e E = 186.802,50m; 
8,08 m e azimute plano 53°48’40” até o marco M-825, de coordenada N = 
9.892.999,88m e E = 186.809,02m; 41,81 m e azimute plano 53°35’56” 
até o marco M-826, de coordenada N = 9.893.024,69m e E = 186.842,67m; 
32,99 m e azimute plano 55°25’25” até o marco M-827, de coordenada N 
= 9.893.043,41m e E = 186.869,83m; 0,58 m e azimute plano 52°44’01” 
até o marco M-828, de coordenada N = 9.893.043,76m e E = 186.870,29m; 
17,50 m e azimute plano 50°45’07” até o marco M-829, de coordenada N 
= 9.893.054,83m e E = 186.883,84m; 0,24 m e azimute plano 48°21’59” 
até o marco M-830, de coordenada N = 9.893.054,99m e E = 186.884,02m; 
13,54 m e azimute plano 48°26’38” até o marco M-831, de coordenada N 
= 9.893.063,97m e E = 186.894,15m; 1,03 m e azimute plano 44°12’55” 
até o marco M-832, de coordenada N = 9.893.064,71m e E = 186.894,87m; 
0,70 m e azimute plano 36°52’12” até o marco M-833, de coordenada N = 
9.893.065,27m e E = 186.895,29m; 14,09 m e azimute plano 34°17’57” 
até o marco M-834, de coordenada N = 9.893.076,91m e E = 186.903,23m; 
0,36 m e azimute plano 33°41’24” até o marco M-835, de coordenada N = 
9.893.077,21m e E = 186.903,43m; 15,80 m e azimute plano 31°16’29” 
até o marco M-836, de coordenada N = 9.893.090,71m e E = 186.911,63m; 
0,97 m e azimute plano 27°05’44” até o marco M-837, de coordenada N = 

9.893.091,57m e E = 186.912,07m; 0,96 m e azimute plano 19°22’27” até 
o marco M-838, de coordenada N = 9.893.092,48m e E = 186.912,39m; 
17,84 m e azimute plano 15°30’31” até o marco M-839, de coordenada N 
= 9.893.109,67m e E = 186.917,16m; 0,47 m e azimute plano 13°26’55” 
até o marco M-840, de coordenada N = 9.893.110,13m e E = 186.917,27m; 
9,19 m e azimute plano 11°36’56” até o marco M-841, de coordenada N = 
9.893.119,13m e E = 186.919,12m; 0,19 m e azimute plano 8°58’21” até 
o marco M-842, de coordenada N = 9.893.119,32m e E = 186.919,15m; 
1,22 m e azimute plano 5°09’07” até o marco M-843, de coordenada N = 
9.893.120,54m e E = 186.919,26m; 10,05 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-844, de coordenada N = 9.893.130,59m e E = 186.919,26m; 
11,04 m e azimute plano 17°17’09” até o marco M-845, de coordenada N 
= 9.893.141,13m e E = 186.922,54m; 12,89 m e azimute plano 23°12’16” 
até o marco M-846, de coordenada N = 9.893.152,98m e E = 186.927,62m; 
16,53 m e azimute plano 37°03’26” até o marco M-847, de coordenada N 
= 9.893.166,17m e E = 186.937,58m; 28,92 m e azimute plano 40°11’19” 
até o marco M-848, de coordenada N = 9.893.188,26m e E = 186.956,24m; 
0,43 m e azimute plano 38°27’13” até o marco M-849, de coordenada N = 
9.893.188,60m e E = 186.956,51m; 18,94 m e azimute plano 36°33’41” 
até o marco M-850, de coordenada N = 9.893.203,81m e E = 186.967,79m; 
22,40 m e azimute plano 39°16’30” até o marco M-851, de coordenada N 
= 9.893.221,15m e E = 186.981,97m; 0,29 m e azimute plano 38°02’49” 
até o marco M-852, de coordenada N = 9.893.221,38m e E = 186.982,15m; 
29,01 m e azimute plano 36°53’09” até o marco M-853, de coordenada N 
= 9.893.244,58m e E = 186.999,56m; 26,63 m e azimute plano 38°33’57” 
até o marco M-854, de coordenada N = 9.893.265,40m e E = 187.016,16m; 
0,25 m e azimute plano 36°52’12” até o marco M-855, de coordenada N = 
9.893.265,60m e E = 187.016,31m; 34,13 m e azimute plano 36°31’03” 
até o marco M-856, de coordenada N = 9.893.293,03m e E = 187.036,62m; 
62,84 m e azimute plano 38°10’32” até o marco M-857, de coordenada N 
= 9.893.342,43m e E = 187.075,46m; 0,17 m e azimute plano 35°32’16” 
até o marco M-858, de coordenada N = 9.893.342,57m e E = 187.075,56m; 
70,33 m e azimute plano 36°44’22” até o marco M-859, de coordenada N 
= 9.893.398,93m e E = 187.117,63m; 0,34 m e azimute plano 35°32’16” 
até o marco M-860, de coordenada N = 9.893.399,21m e E = 187.117,83m; 
34,71 m e azimute plano 33°55’25” até o marco M-861, de coordenada N 
= 9.893.428,01m e E = 187.137,20m; 16,54 m e azimute plano 39°56’51” 
até o marco M-862, de coordenada N = 9.893.440,69m e E = 187.147,82m; 
0,48 m e azimute plano 37°20’58” até o marco M-863, de coordenada N = 
9.893.441,07m e E = 187.148,11m; 13,87 m e azimute plano 35°59’38” 
m até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de curuçá.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 723738
Portaria N° 1716 de 03 de NoVeMBro de 2021

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 2.325, de 19 de 
setembro de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 29.787, 
de 24 de setembro de 2002, arrecadou a área de terras denominada 
GlEBa áGUa da lUZ - d, localizada no Município de dom Eliseu, com 
área de 1.140,9565 ha, a qual foi matriculada no cartório de registro de 
imóveis da comarca de dom Eliseu sob o nº 268, livro: 2-a, folha: 268;
coNSidEraNdo os ajustes técnicos feitos no perímetro da Gleba dom 
Eliseu - d, para atender a regularização fundiária de áreas localizadas nos 
limítrofes da referida Gleba;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/922793.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da Gleba água da luz – d, localizada no 
Município de dom Eliseu, a qual passará a ter uma área de 3.164,5331 ha 
(três mil, centro e sessenta e quatro hectares, cinquenta e três ares e trinta 
e um centiares) com limites, confrontações e demais especificações técni-
cas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguin-
tes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N = 9.533.013,23m 
e E = 192.927,52m; deste, segue confrontando com a fazenda Jatobá, 
com a seguinte distância 9,76 m e azimute plano 180°24’39” até o marco 
M-002, de coordenada N = 9.533.003,47m e E = 192.927,45m; 285,81 
m e azimute plano 179°20’54” até o marco M-003, de coordenada N = 
9.532.717,68m e E = 192.930,70m; 143,67 m e azimute plano 179°20’45” 
até o marco M-004, de coordenada N = 9.532.574,02m e E = 192.932,34m; 
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270,82 m e azimute plano 179°20’46” até o marco M-005, de coordena-
da N = 9.532.303,22m e E = 192.935,43m; 146,11 m e azimute plano 
179°20’57” até o marco M-006, de coordenada N = 9.532.157,12m e E = 
192.937,09m; 983,71 m e azimute plano 179°20’45” até o marco M-007, de 
coordenada N = 9.531.173,47m e E = 192.948,32m; 332,28 m e azimute 
plano 179°20’47” até o marco M-008, de coordenada N = 9.530.841,21m 
e E = 192.952,11m; 325,72 m e azimute plano 179°20’38” até o marco 
M-009, de coordenada N = 9.530.515,51m e E = 192.955,84m; 403,10 
m e azimute plano 179°20’46” até o marco M-010, de coordenada N = 
9.530.112,44m e E = 192.960,44m; 77,16 m e azimute plano 179°38’37” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.530.035,28m e E = 192.960,92m; 
406,25 m e azimute plano 179°38’30” até o marco M-012, de coordena-
da N = 9.529.629,04m e E = 192.963,46m; 378,65 m e azimute plano 
179°38’29” até o marco M-013, de coordenada N = 9.529.250,40m e E = 
192.965,83m; 445,61 m e azimute plano 179°38’33” até o marco M-014, 
de coordenada N = 9.528.804,80m e E = 192.968,61m; deste, segue con-
finando com os limites da Gleba Federal Surubiju C, com a seguinte distân-
cia  103,83 m e azimute plano 228°39’17” até o marco M-015, de coorde-
nada N = 9.528.736,21m e E = 192.890,66m; 77,83 m e azimute plano 
228°39’25” até o marco M-016, de coordenada N = 9.528.684,80m e E = 
192.832,23m; 60,42 m e azimute plano 228°39’25” até o marco M-017, de 
coordenada N = 9.528.644,89m e E = 192.786,87m; 65,50 m e azimute 
plano 228°39’52” até o marco M-018, de coordenada N = 9.528.601,63m e 
E = 192.737,69m; 5,85 m e azimute plano 228°36’08” até o marco M-019, 
de coordenada N = 9.528.597,76m e E = 192.733,30m; 2,50 m e azimute 
plano 228°43’40” até o marco M-020, de coordenada N = 9.528.596,11m 
e E = 192.731,42m; 14,69 m e azimute plano 229°11’44” até o marco 
M-021, de coordenada N = 9.528.586,51m e E = 192.720,30m; deste, se-
gue pelos limites da fazenda flor do ipê i, com a seguinte distância  19,42 
m e azimute plano 339°45’17” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.528.604,73m e E = 192.713,58m; 109,66 m e azimute plano 335°35’23” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.528.704,59m e E = 192.668,26m; 
716,86 m e azimute plano 335°35’37” até o marco M-024, de coordena-
da N = 9.529.357,39m e E = 192.372,05m; 359,76 m e azimute plano 
335°35’39” até o marco M-025, de coordenada N = 9.529.685,00m e E = 
192.223,40m; 98,93 m e azimute plano 335°35’35” até o marco M-026, de 
coordenada N = 9.529.775,09m e E = 192.182,52m; 2.311,94 m e azimute 
plano 310°18’41” até o marco M-027, de coordenada N = 9.531.270,78m 
e E = 190.419,57m; 1.605,04 m e azimute plano 174°54’11” até o marco 
M-028, de coordenada N = 9.529.672,09m e E = 190.562,16m; 987,11 
m e azimute plano 174°54’08” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.528.688,88m e E = 190.649,87m; 282,60 m e azimute plano 174°54’01” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.528.407,40m e E = 190.674,99m; 
200,61 m e azimute plano 174°54’14” até o marco M-031, de coordena-
da N = 9.528.207,58m e E = 190.692,81m; 1.293,42 m e azimute pla-
no 176°36’49” até o marco M-032, de coordenada N = 9.526.916,42m 
e E = 190.769,21m; 387,51 m e azimute plano 176°36’49” até o marco 
M-033, de coordenada N = 9.526.529,59m e E = 190.792,10m; 392,41 
m e azimute plano 176°36’43” até o marco M-034, de coordenada N = 
9.526.137,87m e E = 190.815,29m; 132,72 m e azimute plano 176°36’49” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.526.005,38m e E = 190.823,13m; 
958,27 m e azimute plano 176°36’44” até o marco M-036, de coordena-
da N = 9.525.048,78m e E = 190.879,76m; 109,08 m e azimute plano 
176°36’36” até o marco M-037, de coordenada N = 9.524.939,89m e E = 
190.886,21m; 100,27 m e azimute plano 176°36’56” até o marco M-038, 
de coordenada N = 9.524.839,79m e E = 190.892,13m; deste, segue pelo 
confrontando com a fazenda recanto Nordestino, com a seguinte distância  
2.322,68 m e azimute plano 269°34’33” até o marco M-039, de coorde-
nada N = 9.524.822,59m e E = 188.569,51m; 308,12 m e azimute plano 
307°37’18” até o marco M-040, de coordenada N = 9.525.010,68m e E = 
188.325,46m; 369,57 m e azimute plano 307°37’17” até o marco M-041, de 
coordenada N = 9.525.236,28m e E = 188.032,74m; 172,16 m e azimute 
plano 307°16’45” até o marco M-042, de coordenada N = 9.525.340,56m 
e E = 187.895,75m; 1.841,16 m e azimute plano 307°16’38” até o marco 
M-043, de coordenada N = 9.526.455,70m e E = 186.430,71m; deste, 
segue pelo lote ocupado por Quem de direito, com a seguinte distância  
3,73 m e azimute plano 358°55’30” até o marco M-044, de coordenada 
N = 9.526.459,43m e E = 186.430,64m; deste, segue pelos limites da 
Gleba Estadual Surubiju água da luz - Parte E, com a seguinte distância  
171,80 m e azimute plano 88°26’33” até o marco M-045, de coordenada 
N = 9.526.464,10m e E = 186.602,38m; 1.754,87 m e azimute plano 
4°25’45” até o marco M-046, de coordenada N = 9.528.213,73m e E = 
186.737,90m; 217,39 m e azimute plano 46°03’18” até o marco M-047, de 
coordenada N = 9.528.364,59m e E = 186.894,42m; 768,04 m e azimute 
plano 46°03’16” até o marco M-048, de coordenada N = 9.528.897,59m e 
E = 187.447,41m; 60,02 m e azimute plano 46°03’11” até o marco M-049, 
de coordenada N = 9.528.939,24m e E = 187.490,62m; 866,42 m e azimu-
te plano 46°03’18” até o marco M-050, de coordenada N = 9.529.540,51m 
e E = 188.114,45m; 3.452,42 m e azimute plano 359°12’30” até o marco 
M-051, de coordenada N = 9.532.992,60m e E = 188.066,75m; deste, se-
gue pelos limites da Gleba Estadual água da luz - Parte f, com a seguinte 
distância  54,59 m e azimute plano 160°32’10” até o marco M-052, de co-
ordenada N = 9.532.941,13m e E = 188.084,94m; 77,28 m e azimute pla-
no 90°36’29” até o marco M-053, de coordenada N = 9.532.940,31m e E = 
188.162,22m; 181,38 m e azimute plano 90°36’35” até o marco M-054, de 
coordenada N = 9.532.938,38m e E = 188.343,59m; 271,86 m e azimute 
plano 117°11’48” até o marco M-055, de coordenada N = 9.532.814,13m 
e E = 188.585,39m; 261,94 m e azimute plano 133°03’36” até o marco 
M-056, de coordenada N = 9.532.635,29m e E = 188.776,77m; 109,15 
m e azimute plano 133°27’34” até o marco M-057, de coordenada N = 
9.532.560,21m e E = 188.856,00m; 166,90 m e azimute plano 133°27’30” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.532.445,41m e E = 188.977,15m; 

199,08 m e azimute plano 106°24’02” até o marco M-059, de coordenada 
N = 9.532.389,20m e E = 189.168,13m; 1.410,11 m e azimute plano 
73°09’27” até o marco M-060, de coordenada N = 9.532.797,77m e E = 
190.517,75m; 227,19 m e azimute plano 338°21’58” até o marco M-061, 
de coordenada N = 9.533.008,96m e E = 190.433,99m;  2.493,53 m e 
azimute plano 89°54’07” m até o marco M-001, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que dá poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matrícula nº 268, Livro: 2-A, Folha: 268, junto ao Cartó-
rio de registro de imóveis da comarca de dom Eliseu.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 723743

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01709/2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará - TErPa, no uso das atribuições 
que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o PaE nº 2021/1196244 e Memº nº 71/21, datados de 
20.10.2021;
rESolVE:
dESiGNar o servidor, rUi lUiZ foNSEca dE alMEida, assistente admi-
nistrativo matrícula nº 3254321/1, para responder pela Gerência de Mate-
rial e Patrimônio, no período de 03.11.2021 a 01.12.2021, na ausência da 
titular aUrilENE MiraNda NaHUM, matrícula nº 5942095/1, por motivo 
de férias.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 29 de 
outubro de 2021

Protocolo: 723760

diÁria
.

Portaria Nº01700/21 de 27/10/2021
objetivo: ação de regularização fundiária
Municipio:ourém/Pa
Periodo: 09.11 a 08.12.2021(29,5)diárias
Servidores:
-5926-611/3-amanda david freitas Tavares-Técnico/dEaf
-5924-600/2-artur Trindade favacho-Técnico/dEaf
-5961-519/1-fabricio Martins Silva- assist.Técnico/dEaf
-5938-875/2-leidiane ribeiro Medeiros-Tecnico/dEaf
-5957-270/1-Mauro antonio cavaleiro de Macedo rodrigues-Técnico/dEaf
-3167-330/1-Sonia Suely dos reis Pedroso-Técnico agrimensor
-5961-517/1-Tainara lobo Melo- assist.Técnico/dEaf
-3167-321/1-José Valdir costa Miranda-Motorista
-13366/1-Marcelo Pinto de almeida-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Portaria Nº01701/21 de 29/10/2021
objetivo: ação de regularização fundiária
Municipio:Bragança/Pa
Periodo: 09.11 a 08.12.2021(29,5)diárias
Servidores:
-5961-605/1-Byanca dos Santos Martins—Técnico/dEaf
-5956-167/1-debora cristina Salomão correa-Técnico/dEaf
-5723-3996/3-Eliene de fátima da Trindade Pinheiro-Gerente op.Móvel
-5558-7481/1-James dean Soares da Silva-assist.Tec.dEaf
-8084-5201/1-Jorge do carmo dos Santos farias-assist.Tec.dEaf
-5930-538/3-Marco antonio Guedes cardoso-Gerente/GPE
-5956-072/1-Socrattes Martins araujo de azevedo-Técnico/dEaf
-5899-286/3-Jair francisco carlota almeida-Motorista
-23132/1-iranildo Vicente da Silva-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 723733

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N º 01707/2021 
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea ¨b¨ da lei Estadual nº 
4.584,.de 8 de outubro de 1975. e
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1221059, datado de 26.10.2021
r E S o l V E :
TraNSfErir, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias do 
servidor, JorGE da SilVa SaNToS, Engenheiro, matrícula nº 3166791/1, 
marcadas para 03.11.2021 a 02.12.2021, concedida através da PorTaria 
Nº 01572/21 de 08.10.2021 e publicada no doE nº 34749 de 27.10.2021.o 
novo período será marcado posteriormente.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 29 
de outubro de 2021.
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Portaria N º 01708/2021 
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea ¨b¨ da lei Estadual nº 
4.584,.de 8 de outubro de 1975. e
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1213134, datado de 22.10.2021
r E S o l V E :
TraNSfErir, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias da 
servidora, raQUEl criSTiNa carValHo da coSTa, Técnico em Gestão de 
desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 5933272/2, marcadas 
para 25.10.2021 a 23.11.2021, concedida através da PorTaria Nº 
01319/21 de 09.09.2021 e publicada no doE nº 34697/21 de 14.09.2021.o 
novo período de gozo será de 20.12.2021 a 18.01.2021.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 29 
de outubro de 2021.

Portaria Nº 01705/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 5º alínea “b” da lei Estadual nº 4.584, de 
08 de outubro de 1975; coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1229149, datado 
de 27/10/2021.
r E S o l V E:
aNTEciPar para 28/10/2021 a 11/11/2021, o gozo de férias da servidora, 
de 25.07.2016, o gozo de licença Pr aMaNda daVid frEiTaS TaVarES, 
matrícula nº 5926611/3, concedidas para o período de 03/11/2021 a 
17/11/2021, através da PorTaria Nº 01572/21 de 08/10/2021. 
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 29 de 
outubro de 2021.

Protocolo: 723750

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 20/2021
objeto: aquisição de 4.439 (quatro mil e quatrocentos e trinta e nove 
reais) rabetas.
Valor global total r$ 3.598.963,64 (três milhões quinhentos e noventa e 
oito mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). 
data de assinatura: 03/11/2021
Vigência: 03/11/2021 a 03/11/2022
Programa de Trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 44905200
fonte: 0301000000
Plano interno: 21dEMP00237, 20dEMP00171,20dEMP00144, 
21EMEN00157, 2odEf333906,20dEMP00181,21dEMP00203,21dEM-
G00136,21dEMG00126, 21dEMP00193, 21dEMP00366, 19dEMP00601.
contratada: EMPrESa dENiSE l f BarroS EirEli, inscrita no cNPJ sob o 
nº 26.986.764/0001-91, com endereço rua das Margaridas, nº 76, bairro 
Parque Verde, cEP: 66635725, Belém-Pa.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 723471
coNtrato Nº 21/2021

objeto: aquisição de 05 (cinco) caminhões cabine avançada, 01 (um) ca-
minhão 7 toneladas e 01 (um) veículo pick up.
Valor global total r$ 2.516.500 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil 
e quinhentos reais). data de assinatura: 03/11/2021
Vigência: 03/11/2021 a 03/11/2022
Programa de Trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 44905200
fonte: 0101000000
Plano interno: 2070008715E, 21dEMG00126, 21dEMG00029..
contratada: EMPrESa fiBra diSTriBUiÇÃo & loGÍSTica EirEli, inscrita 
no cNPJ sob o nº 29.887.078/0001-51, com endereço na avenida Ville, nº 
180, Três Marias i, Goiânia-Go.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 723512

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 7128 de 03 de NoVeMBro de 2021
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor roGErio dE fiGUEirEdo PESSoa, matrícula 
n° 5870968/3, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 46/2021, fir-
mado entre a adEPará e NafTTali SoUSa liMa, cPf nº 442.188.422-72, 
que tem por objeto locação de imóvel no município de cUrUá.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 723697

.

.

errata
.

errata da Portaria 6826/2021, PUBLicada dia 
25/10/2021.

onde se lê: objetivo: realizar abertura em capacitação para atuação no 
programa de agrotóxico e ministrar palestras sobre Monilíase do cacaeuiro
Leia-se: objetivo: realizar ações para estratégias no combate a Monilíase 
do cacaeuiro
onde se lê: Período de 01/11/2021 a 07/11/2021
Leia-se: Período de 14/11/2021 a 20/11/2021
onde se lê: destino: anapú e Marabá
Leia-se: destino: anapú e Medicilândia
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 723635

.

.

coNtrato
.

Processo eLetrÔNico 2021/819240
coNtrato Nº 38/2021 

Valor Mensal: r$ 1.040,00
Valor Total: r$ 12.480,00
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de Moca-
JUBa
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTado: roSilENE MoNTEiro alVES
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 723720

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 23/2021
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico 
nº 199/2021 - ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2021/819240, 
e com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 que trata da 
compra e locação de imóveis pela administração Pública, hipótese de li-
citação dispensável, decide realizar: a dispensa de licitação nº 23/2021, 
para contratação do objeto: locação de imóvel para a instalação do escri-
tório desta agência no Município de MocaJUBa. autorizo a contratação e 
a emissão da Nota de Empenho em favor de roSilENE MoNTEiro alVES, 
cPf: 603.176.472-53, no valor total de r$ 12.480,00 (doze mil, quatro-
centos e oitenta reais) para todos os efeitos legais.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 723721

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
199/2021, referente ao Processo nº 2021/819240, sobre a contratação 
direta com dispensa de licitação, do inciso X, do art. 24 da lei 8.666/93, 
decide raTificar o presente processo de dispensa de licitação, cujo ob-
jeto é a locação de imóvel para a instalação do escritório da adEPará no 
Município de MocaJUBa, em favor de roSilENE MoNTEiro alVES, cPf: 
603.176.472-53, no valor total de r$ 12.480,00 (doze mil, quatrocentos 
e oitenta reais) para todos os efeitos legais. E ordenar sua publicação em 
cumprimento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 723723
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7138/2021: BENE-
ficiário: HaMilToN alTaMiro NoNaTo da SilVa; Matrícula: rG 
05861497;função:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 
8706;fonte:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades da 
Gerencia de inspeção de Produtos de origem Vegetal - GiPoV.. Elemento 
de despesa / Valor: 339039 /r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 
30Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: Ma-
ria JoSÉ lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 723801
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7137/2021: BENEfici-
ário: WilSoN EMilio SaraiVa da SilVa; Matrícula: 54186897;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivorealizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades da Gerencia de 
Classificação Vegetal e Identificação Florestal.Elemento de Despesa / Va-
lor: 339039 / r$3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 30Prazo de pres-
tação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: Maria JoSÉ lENa 
corrÊa TaVarES.

Protocolo: 723811

diÁria
.

Portaria: 7129/2021 objetivo: realiza atendimento ao público, emis-
são de documentação e operacionalização das administrativas do Escritório 
de atendimento de Baião. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149. 
origem: aBaETETUBa/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 55588821/ fa-
Bio MaciEl fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 
03/11/2021 a 05/11/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 723734
Portaria: 7127/2021 Objetivo: Realizar Atendimento a Notificação de 
doenças em Equino no município. Para dar continuidade aos trabalhos. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio 
do TaUá/Pa destino: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa Servidor: 57216618/
draUcia darlEN SilVa GoUVEa (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária 
/ 23/10/2021 a 24/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 723626
Portaria: 7126/2021 objetivo: dar apoio na realização de Saneamento 
em foco de Mormo e anemia infecciosa Equina em propriedades nos mu-
nicípios. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo 
PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NorTE, NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa 
Servidor: 1210943/ aNToNio GoMES dE aGUiar (aUXiliar dE caMPo) 
/ 1,5 diária / 08/11/2021 a 09/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 723623
Portaria: 7118/2021 objetivo: Participar de reunião com a Vigilância Sa-
nitária e produtores rurais sobre produtos de origem vegetal e supervisão 
técnica em estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca e Polpa 
de frutas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: alTaMira,BraSil NoVo,PlacaS,SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa 
Servidor: 54186897/WilSoN EMilio SaraiVa da SilVa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 13/12/2021 a 
18/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723610
Portaria 7124/2021 objetivo dar apoio ao médico veterinário em aten-
dimento emergencial a síndrome nervosa em bovino.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraNco/Pa destino: BaiÃo/
Pa Servidor: 57223331/ irENilSoN aNTÔNio da SilVa (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 1,5 diária / 29/10/2021 a 30/10/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 723611
Portaria: 7125/2021 objetivo: realizar atendimento aos focos de ane-
mia infecciosa Equina em propriedades no município. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: NoVo 
rEParTiMENTo/Pa Servidor: 57225387/fEliPE Baraldi SoBral (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
15/11/2021 a 19/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 723621
Portaria: 7119/2021 objetivo: Participar de reunião com a Vigilância 
Sanitária e produtores rurais sobre produtos de origem vegetal e supervi-
são técnica em estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca 
e Polpa de frutas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: acará,BarcarENa,MoJU,TailÂNdia,ToMÉ-aÇU/Pa 
Servidor: 05114640/ EliElSoN GoMES Maia (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/ 4,5 diáriaS / 08/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl. 

Protocolo: 723617
Portaria: 7123/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BElÉM/Pa destino: alTaMira/Pa Servidor: 23795/lUiZ ocTaVio 
raBElo JUNior (SEdaP/Pa] ENGENHEiro aGroNoMo) / 0,5 diária / 
09/11/2021 a 09/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723608
Portaria: 7117/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de propriedade rural 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: Sal-
VaTErra/Pa destino: cacHoEira do arari/Pa.Servidor: 5861608/iVal 
NaZarENo PorTal da coSTa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária 
/ 11/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723605

Portaria: 7122/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, por 
empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa des-
tino: MaraBá/Pa Servidor: 54191532/raiMUNdo JoSE MoraES JUNior 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723602
Portaria: 7121/2021 objetivo: realizar, levantamento de detecção da 
mosca-da-carambola nos municípios pertencentes à área sem ocorrência 
da Bactrocera carambolae.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: oriXiMiNá/Pa destino: cUrUá, faro, JUrUTi, ÓBidoS, TEr-
ra SaNTa/Pa Servidor: 57220929/ cElSo aNdErSoN BaTiSTa PErEi-
ra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 03/11/2021 a 
10/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723598
Portaria: 7109/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilíase 
do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de Tara-
poto – Peru.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: BElÉM 
- aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará – adEPara 
destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU.Servidor: 54185730/lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl (dirETora - ddiV) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 
08/11/2021. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 723513
Portaria: 7103/2021 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) / 3,5 diáriaS 
/ 26/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723505
Portaria: 7098/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, por 
empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: áGUa aZUl do NorTE/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57223484/JailSoN PalMEira da Sil-
Va (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
06/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723506
Portaria: 7106/2021 objetivo: realizar fiscalização do Vazio Sanitário 
da Soja em áreas plantadas com cultura na safra 2020/2021 nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/
Pa destino: PlacaS,UrUará/Pa Servidor: 54186960/ PEdro PaUlo Ma-
ToS dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS /08/11/2021 
a 12/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723518
Portaria: 7111/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, 
por empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo MiGUEl do 
GUaMá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5871123/ PEdro ElViS GoMES 
carValHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 
a 06/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723519
Portaria: 7107/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sani-
tário em propriedades onde houve plantio de lavouras de soja da safra 
2020/2021, meta de 10 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa 
Servidor: 8011389/ fErNaNdo BENTES corrEa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 08/11/2021, 09/11/2021, 10/11/2021, 
11/11/2021 e 12/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723521
Portaria: 7104/2021 objetivo: Participar de reunião com a Vigilância 
Sanitária e produtores rurais sobre produtos de origem vegetal e super-
visão técnica em estabelecimentos processadores de derivados da Man-
dioca e Polpa de frutas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: acará,BarcarENa,MoJU,TailÂNdia,ToMÉ
-aÇU/Pa Servidor: 54186897/WilSoN EMilio SaraiVa da SilVa (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 08/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723510
Portaria: 7105/2021 objetivo: realizar fiscalização do Vazio Sanitário 
da Soja em áreas plantadas com cultura na safra 2020/2021, nos municí-
pios de Placas e Uruará.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BraSil NoVo/Pa destino: PlacaS,UrUará/Pa Servidor: 5897577/ 
PaUlo ViTor NoGUEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 08/11/2021 a 12/11/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723515
Portaria: 7101/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, por 
empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: Ma-
raBá/Pa Servidor: 54196690/SiMara SoUZa da rocHa ESTácio (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723493
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7096/2021: BENEficiá-
rio: KariNa cardoSo NUNES; Matrícula: rG 5906722;função:20agri-
cultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de transporte 
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(locomoção), para atender as necessidades da Gerência de Educação Sani-
tária. Elemento de despesa / Valor: 339033 /r$ 2.800,00;Prazo de aplica-
ção (em dia): 30Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de 
despesas: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723494
Portaria: 7097/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, 
por empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa des-
tino: MaraBá/Pa Servidor: 57174823/lUiZ carloS cordEiro dE GUa-
Ma (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
06/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723499
Portaria: 7102/2021 objetivo: Participar da capacitação de Servidores 
que atuam no Programa de agrotóxico.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: doM EliSEU/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 
57232464/iVaNi do Socorro BENiTo MalcHEr (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 2,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021. ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 723500
Portaria: 7094/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola). fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oEiraS do Pará/Pa destino: 
MoNTE doUrado/Pa Servidor: 55585764/JoSE lUiS MoNTEiro MaGa-
lHaES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 14,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
15/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723486
Portaria: 7099/2021 objetivo: Participar da capacitação de Servidores 
que atuam no Programa de agrotóxico.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: MaraBá/Pa Ser-
vidor: 6403317/JoYcilENE TEiXEira do NaSciMENTo (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 723487
Portaria: 7095/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, 
por empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉliX do 
XiNGU/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5948605/ SaMUEl BEZErra dE 
SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) /5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
06/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723489
Portaria: 7100/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, 
por empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 8606194/VaNdEilSoN BElforT MoU-
ra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
06/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723490
Portaria: 7087/2021 objetivo: auxiliar na Execução de Saneamentos 
de focos de aiE.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
UliaNÓPoliS/Pa destino: iriTUia, MÃE do rio/Pa Servidor: 10294017 
/ ZEdEQUiaS rodriGUES da SilVa (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS 
/ 04/11/2021 a 06/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 723472
Portaria: 7091/2021 objetivo: realizar vacinação assistida antecipada 
em duas propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaPUcaia/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 5868203/ Joao 
cUSTodio dE liMa (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 25/10/2021 a 
26/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 723467
Portaria: 7086/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cacHoEira do arari/
Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5846960/lUiZ carloS Soa-
rES MoUra (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 14,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
15/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723468
Portaria: 7089/2021 objetivo: realizar acompanhamento de vaci-
nação assistida na etapa de novembro de 2021.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: iTaiTUBa/Pa destino: aVEiro/Pa Ser-
vidor: 5869170/aPriGio liNS dE oliVEira filHo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 15/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 723480
Portaria: 7093/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, 
por empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcÓrdia do 
Pará/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54189283/ WaldEMar PadilHa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723481
Portaria: 7092/2021 objetivo: realização de Vacinação assistida de pro-
dutores inadimplentes da primeira etapa da campanha de vacinação de 
febre aftosa de maio de 2021. a solicitação de diárias se faz necessária, 
pois as regiões onde serão realizadas as atividades são distantes da sede 
do município e de difícil acesso, inviabilizando assim a otimização do com-
bustível e o retorno para a sede do município no mesmo dia, tornando ne-
cessário a pernoite da servidora na região até a finalização da atividade de 
Vacinação assistida dos produtores inadimplentes da campanha de maio 

de 2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iPiXUNa 
do Pará/Pa destino: iPiXUNa do Pará/Pa Servidor: 5960824/ GlENda 
Maria lUNaS cairES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VE-
TEriNário) / 3,5 diáriaS / 16/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 723475
Portaria: 7088/2021 objetivo: Participar de reunião com comissão sin-
dicância. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo 
PoÇo/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 57201929 / PEdro JUlio PEdro-
Sa dE MiraNda (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 03/11/2021 a 
05/11/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 723476
Portaria: 7084/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, 
por empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcEiÇÃo do 
araGUaia/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57234553/ lUciaNa dE 
SoUZa loPES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
06/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723456
Portaria: 7083/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sani-
tário em propriedades onde houve plantio de lavouras de soja da safra 
2020/2021, meta de 10 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa 
Servidor: 57189832/ raiMUNdo dE MaToS SilVa (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 2,5 diáriaS / 08/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723453
Portaria: 7073/2021 objetivo: Participar de capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto no Peru, com recursos do Termo descentralizado 001/2021-SE-
daP/fUNcacaU-adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: EMaTEr destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 
55586184/cicEro BaTiSTa SoBriNHo (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário - ENG. aGrÔNoMo) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723454
Portaria: 7090/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante durante evento 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roN-
doN do Pará/Pa destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 57223656/ JoSiclEi 
cUNHa dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 
30/09/2021 a 01/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 723461
Portaria: 7085/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, por 
empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo fÉliX do XiNGU/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5960829/ PaUlo HENriQUE SoarES 
SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 723462
Portaria: 7072/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto – Peru.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
[EMaTEr] EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral do 
ESTado do Pará - ESc PacaJá destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU 
Servidor: 57175249/UilToN GoMES VaZ JUNior ([EMaTEr] EXTENSio-
NiSTa rUral ii) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723451
Portaria: 7077/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto – Peru.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
[EMaTEr] EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral do 
ESTado do Pará destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 
54181909/PEdro corrEa rodriGUES ([EMaTEr] EXTENSioNiSTa rU-
ral ii) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723443
Portaria: 7069/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, 
por empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTaNa do 
araGUaia/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5898310/ SUElEM MorEi-
ra riBEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
06/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723444
Portaria: 7081/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto – Peru.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
idaroN/ro - aGÊNcia dE dEfESa SaNiTária aGroSilVoPaSToril do 
ESTado dE roNdÔNia destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 
300 092 317/ JoÃo PaUlo dE SoUZa QUarESMa ([idaroN/ro] fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário/ [idaroN/ro] coordENador (a) dE ViGi-
lÂNcia E coNT. dE Pr) / 9,5 diáriaS / 30/10/2021 à 08/11/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723445
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Portaria: 7070/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto – Peru.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
cEPlac/Pa - coMiSSÃo EXEcUTiVa do PlaNo da laVoUra cacaUEira 
destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 0032051/fraNciSco 
daS cHaGaS dE MEdEiroS coSTa ([cEPlac/Pa] aGENTE dE aTiVidadE 
aGroPEcUária) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723446
Portaria: 7082/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto – Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
SEdaP/Pa destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 23795/lUiZ 
ocTaVio raBElo JUNior (SEdaP/Pa] ENGENHEiro aGroNoMo) / 8,5 
diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 723447
Portaria: 7071/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto – Peru.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
cEPlac/Pa - coMiSSÃo EXEcUTiVa do PlaNo da laVoUra cacaUEira 
destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 031907/JailSoN ro-
cHa BraNdÃo ([cEPlac/Pa] aUdiTor (a) fiScal fEdEral aGroPEcU-
ário) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723449
Portaria: 7078/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto – Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
adErr/rr - aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado dE ro-
raiMa. destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 045 000 031/ 
GaBriEla QUEiroZ PElZEr ([adErr/rr] fiScal aGroPEcUário - EN-
GENHEiro (a) aGrÔNoMo) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723424
Portaria: 7074/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto – Peru.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
idaf - iNSTiTUTo dE dEfESa aGroPEcUária E florESTal destino: diS-
TriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 920 331 1/liGiaNE loPES aMoriM 
PErEira ([idaf/ac] ENGENHEiro (a) aGrÔNoMo / [idaf/ac] cHEfE da 
diV. dE iNSP. dE ProdUT. dE oriG.VEGETal) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 
à 08/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723426
Portaria: 7076/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto – Peru.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
cEPlac/Pa - coMiSSÃo EXEcUTiVa do PlaNo da laVoUra cacaUEira 
destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 32063/PaUlo SErGio 
BEVilaQUa dE alBUQUErQUE ([cEPlac/Pa] aUdiTor (a) fiScal fEdE-
ral aGroPEcUário) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723437
Portaria: 7075/2021 objetivo: Participar de capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto no Peru, com recursos do Termo descentralizado 001/2021- SE-
daP/fUNcacaU-adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: EMaTEr destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 
57189479/aNTÔNio JoSÉ da SilVa SaNToS (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário - ENG. aGroNÔMo) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723433
Portaria: 7079/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto – Peru.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
cEPlac/Pa - coMiSSÃo EXEcUTiVa do PlaNo da laVoUra cacaUEira-
Pa destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 31819/ BENEdiTo 
rodriGUES loPES ([cEPlac/Pa] aGENTE dE aTiVidadE aGroPEcUá-
ria) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723435
Portaria: 7080/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto – Peru.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
[EMaTEr] EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral do 
ESTado do Pará destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 
54196647/ dÉcio da coSTa MaToS ([EMaTEr] EXTENSioNiSTa rUral 
ii) / 8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021..ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723440

Portaria: 7116/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ViGia/Pa destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa 
Servidor: 5687705/ Joao carloS da crUZ MElo (ENGENHEiro flo-
rESTal) / 0,5 diária / 16/11/2021 a 16/11/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723543
Portaria: 7120/2021 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 / 03/11/2021 a 03/11/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723548
Portaria: 7114/2021 objetivo: realizar ações de amostragem de fru-
tos da praga quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambo-
la), no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BrEVES/Pa destino: cUrraliNHo/Pa Servidor: 5246601/roNaldo oli-
VEira MiraNda (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 03/11/2021 a 
05/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723534
Portaria: 7115/2021 objetivo: dar apoio administrativo na atividade de 
capacitação de Servidores que atuam no Programa de agrotóxico no mu-
nicípio. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 55588832/alEXaNdra roSa doS rEiS 
GUiMaraES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 31/10/2021 
a 06/11/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 723541
Portaria: 7113/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, por 
empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins. Fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa des-
tino: MaraBá/Pa Servidor: rG 6848240/YaNNa KaroliNE SaNToS da 
coSTa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 723531
Portaria: 7112/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, por 
empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: UliaNÓPoliS/Pa des-
tino: MaraBá/Pa Servidor: 5960828/ MYriaM GalVÃo NEVES (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723525
Portaria: 7108/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, por 
empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: GarrafÃo do NorTE/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5885884/ raiMUNdo EliNaldo alVES 
corrEa (TÉcNico aGrÍcola) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723526
Portaria: 7139/2021 objetivo: realizar apoio administrativo relacionado 
à emissão de GTa, recadastramento e atendimento a produtores rurais. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa 
destino: cacHoEira do Piriá/Pa Servidor: 57175279/MicHElE roSaNa 
MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 08/11/2021 a 
12/11/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 723867
Portaria: 7136/2021 objetivo: Participar da capacitação de Servidores 
que atuam no Programa de agrotóxico.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: aUrora do Pará/Pa destino: MaraBá/Pa Servi-
dor: 5908938/ HÉriKa Maria VaScoNcEloS dE SoUSa (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 723793
Portaria: 7135/2021 Objetivo: Realizar inspeção e fiscalização em um 
aagroindustria de polpa de frutas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/
Pa Servidor: 54191532/raiMUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 28/10/2021 a 28/10/2021.ordenador: Maria 
JoSÉ lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 723786
Portaria: 7131/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comercio, uso e aplicação, por 
prestadoras de serviço de produtos agrotóxicos e afins, no município.Fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa desti-
no: MaraBá/Pa Servidor: 54186960/ PEdro PaUlo MaToS dE araUJo 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021. 
ordenador: Maria JoSÉ lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 723748
Portaria 7130/2021 objetivo Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, 
por empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraNco/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57223331/ irENilSoN aNTÔNio da 
SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
06/11/2021.ordenador: Maria JoSÉ lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 723741



44  diário oficial Nº 34.756 Quinta-feira, 04 DE NOVEMBRO DE 2021

Portaria: 7132/2021 objetivo: realiza o atendimento ao público, emis-
são de documentação, padronização de documentos. fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149. origem: aBaETETUBa/Pa destino: BaiÃo/Pa 
Servidor: 55588821/ faBio MaciEl fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo) / 4,5 diáriaS / 15/11/2021 a 19/11/2021. ordenador: alEX faBia-
No dE alMEida HaGE.

Protocolo: 723754
Portaria: 7134/2021 objetivo: realizar atividade de padronização de 
protocolos de cadastramento de propriedades junto à comunidade no mu-
nicípio. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo GE-
raldo do araGUaia/Pa destino: iGaraPÉ-Miri/Pa Servidor: 5890191/ 
YKaro lUa alMEida MarTiNS (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 
04/11/2021 a 05/11/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 723771
Portaria: 7133/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/
Pa destino: acará, iGaraPÉ-Miri, MoJU/Pa Servidor: 5960830/rENaTa 
SalES SoUSa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNá-
rio) / 2,5 diáriaS / 05/11/2021 a 07/11/2021.ordenador: Maria JoSÉ 
lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 723764

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0763/2021 –03/11/2021
a PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, resolve: coNcEdEr, férias regulamentares, referente ao mês 
de NoVEMBro/2021, aos empregados abaixo relacionados, considerando 
o Planejamento anual de férias:
 

Nº MaTricUla EMPrEGado EXErcÍcio fÉriaS

001 57210180/1 JociMar PriMaVEra dE MENdoNÇa-
faTal 2019/2020 03.11.2021 a 02.12.2021

002 5956035/ 1 JaNaiNa TElES da SilVa Maia 2020/2021 08.11.2021 a 07.12.2021

laNa roBErTa rEiS doS SaNToS- Presidente
Protocolo: 723508

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº199/2021;BENEficiário:flaVio liMa ElÓ-
i;MaTrÍcUla :54187335;fUNÇÃo:EXT. rUral i;oBJETiVo:ParTiciPar 
do laNÇaMENTo da TEcNoloGia aGroTaG-TSPa279 E da 2º faSE dE 
caPaciTaÇÃo(PráTica)doS TÉcNicoS da EMaTEr-Pa, SoBrE o SiSTE-
Ma aGroTaG, MiNiSTrado PEla EMBraPa;PErÍodo:24 a 27.10.2021;Nº 
dE diáriaS:3,5 (TrÊS E MEia);dESTiNo:SÃo fÉliX do XiNGU ;ordE-
Nador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 723660
Portaria de diaria Nº200/2021;BENEficiário:MarcEoNE loPES 
SoUSa PErEira;MaTrÍcUla :5690838/1;fUNÇÃo:EXT. rUral ii;oBJETi-
Vo:ParTiciPar do laNÇaMENTo da TEcNoloGia aGroTaG-TSPa279 E 
da 2º faSE dE caPaciTaÇÃo(PráTica)doS TÉcNicoS da EMaTEr-Pa, 
SoBrE o SiSTEMa aGroTaG, MiNiSTrado PEla EMBraPa;PErÍodo:24 
a 27.10.2021;Nº dE diáriaS:3,5 (TrÊS E MEia); dESTiNo:SÃo fÉliX 
do XiNGU ;ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 723661
Portaria de diaria Nº201/2021;BENEficiário:QUÉSEdE TEiXEi-
ra TElES;MaTrÍcUla:5870950-3 fUNÇÃo EXT. rUral ii;oBJETiVo:Par-
TiciPar do laNÇaMENTo da TEcNoloGia aGroTaG-TSPa279 E da 2º 
faSE dE caPaciTaÇÃo(PráTica)doS TÉcNicoS da EMaTEr-Pa, So-
BrE o SiSTEMa aGroTaG, MiNiSTrado PEla EMBraPa;PErÍodo:24 a 
27.10.2021;Nº dE diáriaS:3,5 (TrÊS E MEia); dESTiNo:SÃo fÉliX do 
XiNGU ;ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 723799
Portaria de diaria Nº202/2021;BENEficiário:ElViS ricardo 
fiGUEira BraNco;MaTrÍcUla:5911538-3; fUNÇÃo ;EXT. rUral i;oBJE-
TiVo:ParTiciPar do laNÇaMENTo da TEcNoloGia aGroTaG-TSPa279 
E da 2º faSE dE caPaciTaÇÃo(PráTica)doS TÉcNicoS da EMaTEr-Pa, 
SoBrE o SiSTEMa aGroTaG, MiNiSTrado PEla EMBraPa;PErÍodo:24 
a 27.10.2021;Nº dE diáriaS:3,5 (TrÊS E MEia); dESTiNo:SÃo fÉliX 
do XiNGU;ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 723805
Portaria de diaria Nº203/2021;BENEficiária:ciliaNE PErEi-
ra rodriGUES;MaTrÍcUla:5956012; fUNÇÃo ;EXT rUral i;oBJETi-
Vo:ParTiciPar do laNÇaMENTo da TEcNoloGia aGroTaG-TSPa279 E 
da 2º faSE dE caPaciTaÇÃo(PráTica)doS TÉcNicoS da EMaTEr-Pa, 
SoBrE o SiSTEMa aGroTaG, MiNiSTrado PEla EMBraPa;PErÍodo:24 
a 28.10.2021;Nº dE diáriaS:4,5 (QUaTro E MEia);dESTiNo :SÃo fÉliX 
do XiNGU;ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 723820

Portaria de diaria Nº204/2021;BENEficiária:EliZaMar GoMES 
da SilVa PUPio;MaTrÍcUla: 57175917;fUNÇÃo ;EXT rUral i;oBJETi-
Vo:ParTiciPar do laNÇaMENTo da TEcNoloGia aGroTaG-TSPa279 E 
da 2º faSE dE caPaciTaÇÃo(PráTica)doS TÉcNicoS da EMaTEr-Pa, 
SoBrE o SiSTEMa aGroTaG, MiNiSTrado PEla EMBraPa;PErÍodo:24 
a 28.10.2021;Nº dE diáriaS:4,5(QUaTro E MEia);dESTiNo :SÃo fÉliX 
do XiNGU;ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 723835

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1990/2021-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 2021/1183475, de 15 de outubro 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

5933992/2 dEiSiaNNE dE SoUZa TEiXEira TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE 21/09/2021

5917559/2 rafaEl PoMPEU diaS TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE 24/10/2021

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

5958083/1 aNa PaUla Maia PaiVa TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE 03/11/2021

5955006/1 aSSUcENa da coNcEicao MarTiNS 
lEBrE

TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE 03/11/2021

Belém, 03 de novembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lilia Marcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em exercício

Protocolo: 723503

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: MicHEllE dE MElo liMa
MaTrÍcUla: 5898328
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia agrônoma
a coNTar dE 03/11/2021
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS - diretoria de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 723887

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 1983/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/937584 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 114/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa driVE a iNforMáTica lTda 
- filial Pará, os servidores: Thiego George da cunha Nacif, matrícula nº 
57174061/2 como fiscal Titular e Laércio dos Santos Rodrigues, matrícula 
nº5929168/2 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Con-
trato em 29 de outubro de 2021.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 03 de novembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JESSica BrilHaNTE MacHado
diretora de Gestão administrativa e financeira, em exercício

Protocolo: 723914
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Portaria Nº 1984/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/949101 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 116/2021- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa rafaEl rodriGUES da 
rocHa 90553616234, as servidoras: Gleissy Jesus castro, matrícula nº 
57176457/3 como fiscal Titular e Brenda Melise Morbach Paredes Hachem, 
matrícula nº 5927617/2 como fiscal Suplente, a contar da data da assina-
tura do contrato em 27 de outubro de 2021.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 03 de novembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JESSica BrilHaNTE MacHado
diretora de Gestão administrativa e financeira, em exercício

Protocolo: 723919

diÁria
.

Portaria Nº 1935/2021 - GaB/seMas 
26 de oUtUBro de 2021.

objetivo:dar continuidade ao projeto e planejamento visando o desenvol-
vimento de metodologia simplificada de análise e validação de CAR voltado 
para o público atendido por órgãos conveniados nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tucurui/Pa-altamiraPa-Vitória do Xingu/Pa
Períodos:06/11 a 14/11/2021- 08 e ½ diarias.
Servidores:
-57211361/3 - aNa PaUla SilVa fErNaNdES- (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
-6403492/1- Paola HaiSSE NEGrao diaS- (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
-5936359/3 - rENaTo aUGUSTo SoarES rodriGUES- (Técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
-5955057/ 1 - roNEX SaNToS dE JESUS- (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
-54181818/ 2 - lUiZ GUilHErME SoUZa dE MENEZES-(Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 721587
Portaria Nº 1974/2021 - GaB/seMas 

28 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica pré-exploratória em propriedade rurai, 
com a finalidade de verificar in loco as informações protocoladas nesta 
SEMaS/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: Uruará/Pa e Vitoria do Xingu/Pa
Período: 08/11 a 14/11/2021– 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 5955051/1 - liNdirairY SaNToS da SilVa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5951934/1 - faBrÍcio ViTaliNo NEVES aGUiar - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 722750

FÉrias
.

Portaria Nº 1973 /2021-dGaF/GaB/seMas, 28/10/2021
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
05/07/2021 a 03/08/2021 para 03/11/2021 a 17/11/2021 e de 03/01/2022 a 
17/01/2022, da servidora aNa PaUla MoNTEiro alENcar, id. funcional nº. 
5955014/ 1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
lotada na diretoria de ordenamento, Educação e descentralização 
da Gestão ambiental, concedida através PorTaria Nº.755/2021 -dGaf/
GaB/SEMaS de 02/06/2021, publicada no doE nº 34.604 de 07/06/2021, 
referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 723662
Portaria Nº1986 /2021-dGaF/GaB/seMas, de 29/10/2021

alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período 
de 01/11/2021 a 30/11/2021 para 16/11/2021 a 30/11/2021e 
01/03/2022 a15/03/2022 da servidora SilVia cariNa NYlaNdEr 
SilVa, id. funcional nº 5890979/ 1, ocupante do cargo de aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, lotada na diretoria de Gestão administrativa e 
financeira, concedida através PorTaria Nº 1769/2021 -dGaf/GaB/
SEMaS de 05/10/2021, publicada no doE nº 34.728 de 07/10/2021, 
referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 723678

Portaria Nº 1980 /2021-dGaF/GaB/seMas, de 29/10/2021
coNcEdEr 16(dezesseis) dias das férias regulamentares, a 
servidora KEllEN fErNaNda PiNHEiro aNdradE, matricula 6403653/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, no período de 16/11/2021 
a 01/12/2021, referente exercício 2020/2021, interrompidas através da 
PorTaria Nº 1858/2021-dGaf/GaB/SEMaS, de 19/10/2021, publicada 
no doE nº 34.753 de 29/10/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 723670
Portaria Nº 1981 /2021-dGaF/GaB/seMas, de 29/10/201

coNcEdEr 15(quinze) dias das férias regulamentares, a servidora EriKa 
lariSSa PadilHa caSTro GoMES, matricula 6113164/ 3, ocupante 
do cargo de assistente administrativo, no período de 19/11/2021 a 
03/12/2021, referente exercício 2019/2020, interrompidas através da 
PorTaria Nº 0078/2020-dGaf/GaB/SEMaS, de 19/01/2021, publicada 
no doE nº 34.467 de 21/01/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 723671
Portaria Nº 1993/2021-dGaF/GaB/seMas, de 29/10/2021

iNTErroMPEr, a contar do dia 19/10/2021, por necessidade de serviços, o 
gozo de férias concedido através da PorTaria Nº 1487/2021, publicado no 
doE de nº 34.688 de 02/09/2021, ao servidor rodriGo doS SaNToS liMa , 
matricula nº 80846411/ 2, referente ao exercício 2020/2021, restando 
15(quinze) dias a serem usufruídos posteriormente.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 723682
Portaria Nº 1979 /2021-dGaF/GaB/seMas, de 29/10/2021

coNcEdEr 09(nove) dias das férias regulamentares, a servidora SaMara 
dE NaZarE BarriGa diaS , matricula 97571408/2, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestao de Meio ambiente, no período de 13/12/2021 a 
21/12/2021, referente exercício 2020/2021, interrompidas através da 
PorTaria Nº 1399/2021-dGaf/GaB/SEMaS, de 19/08/2021, publicada 
no doE nº 34.679 de 24/08/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 723667
Portaria Nº 1982/2021-dGaF/GaB/seMas, de 29/10/2021

i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 19/10/2021 o 
gozo de férias da servidora aMaNda GoNcalVES de GoNcalVES , matricula 
nº 5937316/ 2, referente ao exercício 2019/2020, concedido através da 
PorTaria Nº 1487/2021, publicado no doE de nº 34.688 de 02/09/2021, 
restando 15(quinze)dias a serem usufruídos posteriormente.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 723675
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
Portaria Nº. 689 de 03 de NoVeMBro de 2021

art. 1º - designar o servidor flávio Pinheiro Neto, matrícula n° 57174429, 
ocupante do cargo de Técnico em administração e finanças, para respon-
der pela Gerência de orçamento e finanças deste instituto, no período de 
01/11/2021 a 30/11/2021, em substituição a titular de férias regulares.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 723815

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 4º terMo aditiVo ao coNtrato N° 63/2017
ParTES: idEflor-Bio E a EMPrESa XiNGU SErViÇoS E SolUÇÕES aM-
BiENTaiS lTda
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a prorrogação contratual por 
um período de 12 (doze) meses o qual se encerrará em 31/10/2021, para 
atender às necessidades do coNTraTaNTE.
JUSTificaTiVa: o aditamento do contrato é necessário para a continui-
dade dos serviços prestados de controle e combate de vetores e pragas 
urbanas, desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de 
pombos, morcegos e abelhas.
ViGÊNcia: a nova vigência se dará a partir de 01/11/2021 a 31/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 8338; Elemento de despesa: 
33.90.39; fonte: 0656.
aSSiNaTUra: 29/10/2021.
cláUSUlaS MaNTidaS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do contrato ora aditado. Este Termo aditivo é parte integrante 
do contrato original, para todos os fins de direito.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
coNTraTaNTE
HEloiZa da SilVa aNdradE
Xingu Serviços e Soluções ambientais ltda.
coNTraTada

Protocolo: 723822
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diÁria
.

Portaria Nº. 552 de 28 de seteMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1057887 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar ações de Educação ambiental e atividades de fiscaliza-
ção ambiental nos municípios de abrangência da região administrativa do 
Mosaico lago de Tucuruí.
origem: Belém-Pa
destino: Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Ja-
cundá, Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 10 a 30/10/2021 - 20,5 (vinte e meia) diárias
Servidor: Patrick Heleno dos Santos Passos – 57211941 – Técnico em Ges-
tão de Pesca e aquicultura
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 554 de 29 de seteMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1057862 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar ações de Educação ambiental e atividades de fiscaliza-
ção nos municípios de abrangência da região administrativa do Mosaico 
lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa.
Período: 11 a 29/10/2021 - 18,5 (dezoito e meia) diárias
Servidor: Josiane amanda Gomes Miranda – 5934577 - Técnico em Gestão 
ambiental
leonel Silva Sousa – 9018 – Técnico em Saneamento ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 559 de 29 de seteMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1057835 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: apoio nas ações de Educação ambiental e atividades de fiscali-
zação nos municípios de abrangência da região administrativa do Mosaico 
lago de Tucuruí.
origem: Belém-Pa
destino: Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Ja-
cundá, Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 10 a 30/10/2021 - 20,5 (vinte e meia) diárias
Servidor: Mário carlos Penna Mourão Júnior – 716340 – assistente admi-
nistrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 572 de 04 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1077944 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de Educação ambiental e fiscalização nos municípios de abrangência 
da região administrativa do Mosaico lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Goianésia do Pará, Breu Branco, Jacundá, Nova ipixuna, itupiran-
ga, Novo repartimento e Marabá-Pa
Período: 11 a 29/10/2021 - 18,5 (dezoito e meia) diárias
Servidor: cB PM arthur franco oliveira dos Santos – 57224489
cB PM felipe Moacir oliveira Sidonio – 57232846
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 575 de 04 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1069877 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Realizar operação de fiscalização na UC (REVIS) Refúgio de Vida 
Silvestre Tabuleiro do Embaubal e seu entorno.
origem: Belém-Pa
destino: Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-Pa
Período: 03/10 a 01/11/2021 - 29,5 (vinte e nove e meia) diárias
Servidor: 2° TEN BPa ivo Marcelo de Brito Pereira – 57199581
3° SGT BPa Helio Souza dos anjos – 5781973
3° SGT BPa Michel augusto cardoso do rosário – 57199761
3° SGT BPa alan Souza Tagomori – 54193063
cB BPa alan dias Silva – 57221934
cB BPa dayvid lourenço de Souza oliveira – 57232936
cB BPa Valéria cristina Galvão de oliveira – 54195590
cB BPa Eurison de Jesus ferreira Barbosa – 5944525
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 586 de 06 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1097601 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da região 
administrativa do Mosaico de Uc lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 18 a 29/10/2021 - 11,5 (onze e meia) diárias
Servidor: 2° TEN PM Wilson rodrigues de oliveira Júnior – 64028161
SGT PM Josiane araújo de assunção Melo – 571994631
Sd PM Hehed cavalcante da costa – 64012481

cB PM anderson Machado oliveira – 4219018
cB PM Kelvison orlando Pinto da Silva – 4218992
cB PM renan Batista de freitas – 57233419
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 723648
Portaria Nº. 688 de 03 de NoVeMBro de 2021

i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Brasil Novo, Medicilândia e Senador José Porfírio- Pa, de 13 a 
16/12/2021:

Servidor objetivo

roseline Barbosa Henrique rezende, matrícula nº 
5921264, cargo de Técnico em Gestão ambiental.

realizar seminário de recuperação de áreas alteradas; ativi-
dade prática de implantação de sistemas agroflorestais; Corre-
ção da  acidez do solo; adubação NPK e  entrega de mudas.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 
cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidora em 
atividade institucional.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2021/1223189 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 685 de 03 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1222662 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar seminário sobre recuperação de áreas alteradas, ativi-
dade prática de implantação de Sistemas Agroflorestais, correção da acidez 
do solo, adubação NPK e entrega de mudas
origem: altamira-Pa
destino: Uruará e Placas-Pa
Período: 20 a 23/12/2021 - 3,5 (três e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira- 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 723804

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 1.659/2021 - GaB.saGa/seGUP
BeLÉM/Pa, 03 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS 
liMa, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o contrato n° 076/2020 - SEGUP/Pa, celebrado jun-
to a empresa NorTE TUriSMo lTda EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.570.254/0001-69, oriundo do Processo nº 2020/518213, cujo objeto é 
a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
agenciamento de viagens, compreendendo as atividades de: cotação, re-
serva, marcação, emissão, remarcação ou alteração, cancelamento, reem-
bolso e entrega de bilhetes de passagens terrestres (rodoviárias intermu-
nicipais e interestaduais), fluviais (intermunicipais) e de passagens aéreas 
(nacionais e internacionais) para atendimento das necessidades da SEGUP.
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, o 
decreto nº 870/2013 e a instrução Normativa nº 02/2019 da aGE;
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato n° 076/2021 - SEGUP/Pa:
- clEiZE coSTa doS SaNToS, Mf 5888356, como Presidente;
- SUSaNa daS GraÇaS carPiNa cHaVES, Mf 57221689, como Membro.
- iSadora MoUrÃo GoMES, Mf 592246/4, como Membro.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 723542

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 235/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/1083351
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 222/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da 
disciplina Uso da informação na Gestão de Segurança Pública, no curso 
Superior de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela reso-
lução nº 377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 532/2021-coNJUr
data de assinatura: 28 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
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dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: carloS EdUardo BilÓia da SilVa
cPf: 016.775.247-23
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 723981
coNtrato Nº 019/2021-seGUP/FesPds/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/924082
Exercício: 2021
origem: adesão a ata de registro de Preços nº 239/2021 Md-GaP-SP/2021
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de mobiliários, a fim 
de atender as demandas de projetos do fundo Estadual de Segurança Pú-
blica e defesa Social, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas neste instrumento, de acordo com as condições e especificações 
do Termo de referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 550/2021-coNJUr/SEGUP
data de assinatura: 03 de novembro de 2021.
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
Valor global: r$ 1.362.800,50 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil 
oitocentos reais e cinquenta centavos).
Programação orçamentaria: Programa de Trabalho: 0618115028400000; 
Natureza: 449052; fonte: 0177 (Tesouro de Estado); 0377 (recurso Pró-
prio - Superávit)
contratada: MaX MoVE coMÉrcio dE MoVEiS E TraNSPorTES EirEli
cNPJ: 03.963.184/0001-83
Endereço: av. Vida Nova, nº 28, Sala 1209 B, Bairro: Jardim Maria rosa, 
cidade: Taboão da Serra/SP, cEP 06.764-045
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 723973
coNtrato adMiNistratiVo Nº 236/2021-seGUP/Pa

Processo Eletrônico nº 2021/1083351
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 221/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação de prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais do(a) docente da 
disciplina Gestão Estratégica de operações integradas, no curso Superior 
de Polícia e Bombeiro Militar/ cSPBM 2021, aprovado pela resolução nº 
377/2021 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 531/2021-coNJUr
data de assinatura: 28 de outubro de 2021
Vigência: 6 meses
Valor Global: r$6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. 31.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: Mario alfrEdo SoUZa SolaNo
cPf: 134.383.282-91
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 723983

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 223/2021 – 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 nº001.836.352-05, 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 de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 
396/2021-coNSUP, cujo valor total é r$ 2.100,00 (dois mil e cem 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, 01 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 723552
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 224/2021 – 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, Especialista, 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 de Tecnologia 
em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021-coNSUP, 
cujo valor total é r$ 2.400,00 (dois 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, 01 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 723558
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 226/2021 – 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) 
GiSEllE dE oliVEira SiQUEira, Especialista, inscrita no cPf sob o nº 
707.463.622-34, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como docente da disciplina libras, no curso de Tecnologia em 
Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021-coNSUP, cujo 
valor total é r$ 2.100,00 (dois mil e cem 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, 01 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 723564
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 225/2021 – 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) fláVia 
rENaTa rodriGUES lEal, doutor, inscrita no cPf sob o nº 704.964.632-68, 
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 de Tecnologia 
em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021-coNSUP, 
cujo valor total é r$ 2.400,00 (dois 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, 01 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 723561
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 227/2021 – 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 
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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) HElToN cHarlES araÚJo MoraiS, doutor, inscrito no cPf 
sob o nº 588.662.052-49, 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 de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 396/2021-coNSUP, cujo valor total é r$ 2.400,00 (dois 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, 01 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 723566
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 228/2021 – 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) JoÃo fraNciSco Garcia rEiS, doutor, inscrito no cPf 
sob o nº 094.055.502-68, 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 de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 396/2021-coNSUP, cujo valor total é r$ 2.700,00 (dois mil 
e setecentos 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, 01 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 723568
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 229/2021 – 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) 
Mário ViTor BraNdÃo dE liMa, Titulação especialista, inscrito no cPf 
sob o nº 303.340.392-15, 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 de Tecnologia 
em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021-coNSUP, 
cujo valor total é r$ 2.100,00 (dois mil e cem 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, 01 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 723570
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 230/2021 – 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, Titulação doutor, inscrito(a) 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 de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 396/2021-coNSUP, cujo valor total é r$ 2.700,00 (dois mil 
e setecentos 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, 01 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 723572

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 230/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 230/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de novembro de 2021.

Protocolo: 723573
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 229/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 229/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de novembro de 2021.

Protocolo: 723571
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 228/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 228/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado

Protocolo: 723569
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 227/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 227/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 723567
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 225/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 225/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 723562
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 

226/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 226/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 723565
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 224/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 224/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 723559
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 223/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 223/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 723554
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1648/2021-saGa
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: 1º SGT PM GErSoN rodriGUES dE SoUSa
Matrícula: 51475491
Programa de Trabalho: 218261
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 1.000,00
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 722827

diÁria
.

Portaria Nº 1640/2021-saGa
oBJETiVo: Para acompanhar o engenheiro naval no local a ser instalado 
uma base flutuante.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 08 À 09.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidorE(S): TEN cEl PM TaYlor BrUNo aNaiSi dE oliVEira PErEi-
ra, Mf: 5811201-1
cB PM WilliaM MarQUES dE caSTro, Mf: 57232347
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1647/2021-saGa
oBJETiVo: em apoio ao SaGo na “operação finados”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 29.10 à 03.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pou-
sada
SErVidorE(S): SGT PM PEdro PaUlo corrÊa do coUTo, Mf: 5695287
SGT BM HErYEWErToN rÊGo PaUla, Mf: 57175072-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1649/2021-saGa
oBJETiVo:para participar de reunião por Todo Pará.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ViSEU/Pa
PErÍodo:07 a 14.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada.
SErVidor(ES):MaJ PM JoÃo fraNciSco Garcia rEiS, Mf:50209561
QUaNTidadE dE diáriaS:7 ½ (sete e meia)
SErVidor(ES):WaNdo diaS MiraNda, Mf:8014251/2
EdU roSa oliVEira SilVa, Mf:57175314
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 723474

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
o fundo Estadual de Segurança Pública, através de seu Pregoeiro, torna 
público a quem possa interessar a SUSPENSÃo da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 015/2021-fESP, para aquisição de 03 (três) servi-
dores de torre de alto desempenho para a diretoria Estadual de combate 
a corrupção (dEcor) da Polícia civil do Pará, que ocorreria no dia 03 de 
novembro de 2021, às 09h30min. MoTiVo: Problemas administrativo re-
ferente a comissão de licitação para abertura do certame. Posteriormente 
será republicado a nova data de abertura do Pregão Eletrônico.
Belém, 03 de novembro de 2021.
PaUlo MoNTEiro
Pregoeiro do fESP

Protocolo: 723509

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portaria de coNcessÃo
Portaria Nº 920/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, PEdro PaUlo 
dE oliVEira coElHo, TEN cEl PM, Mf 5808138/1, do efetivo do (a) cPr 
X/iTaiTUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4.000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 723780

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.755 de 03/11/2021, rEfErENTE a diária, PorTaria 
Nº 2110/21-df, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 723323.

Protocolo: 723520

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de credeNciaMeNto n.º 008/2021 – FasPM - credenciamen-
to, análise de Habilitação, Propostas e adjudicação de pessoas físicas ou 
jurídicas.
No terceiro dia do mês de novembro do ano de 2021, às 09h00 na sala 
da cPl-faSPM, localizado a Trav. Nove de janeiro, nº 2.600 esquina com 
Avenida Fernando Guilhon, Bairro da Cremação, fizeram-se presentes 
os membros da comissão Especial de credenciamento, nomeados pela 
PorTaria Nº 048/2020-SEc/faSPM, para conduzir a SESSÃo, referente 
ao credenciamento nº 001/2021, cujo objeto é a contratação de pessoas 
físicas e jurídicas para a aquisição de SErViÇoS dE diVErSoS SEGMENToS, 
atendendo a região Metropolitana e os demais municípios do estado do 
Pará através dos polos credenciados, destinadas complementarmente aos 
contribuintes e dependentes do faSPM, de acordo com as condições do 
Edital de credenciamento. o presidente da comissão Especial caP QaoPM 
r/r rG 9236 MaUro liMa aMaral, presidiu a sessão, procedendo-
se inicialmente a abertura dos envelopes contendo a documentação de 
habilitação das pessoas com personalidade Jurídica. Que apresentaram 
os devidos elementos necessários à participação no certame conforme 
exigências contidas no Edital, as seguintes empresas passam a ser 
denominadas de credenciadas:
PESSoa JUrÍdica
-a.T.M.S.aBUd
cNPJ: 30.746.824/0001-76
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
- liVE SolUÇÕES SErViÇoS dE ENGENHaria EirEli
cNPJ: 14.223.990/0001-31
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Es-
pecial, observou que as documentações de habilitação estão em confor-
midade com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, 
compreendendo condições alusivas à habilitação física, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
- BraVo MoNiToraMENTo dE SiSTEMa dE SEGUraNÇa ElETroNico E 
TEcNoloGia EirEli
cNPJ: 24.661.179/0001-96
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
MaUro liMa aMaral – caP PM r/r rG 9236
Presidente da comissão de credenciamento
carloS rafaEl NaSciMENTo da SilVa – 2º TEN QcoPM rG 40.907
Membro
raiMUNdo TadEU da SilVa loBaTo – SUB TEN r/r rG 10635
Membro

Protocolo: 723484

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 007/2021 - GaF - diÁrias 
de 03 de NoVeMBro de 2021

oBJETiVo: elaborar o inventário dos bens móveis permanentes, perten-
centes ao fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
fUNdaMENTo lEGal: lei nº 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: Tucurui - Pa
PErÍodo: 08 À 13/10/2021
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QUaNTidadE dE diáriaS: 06 dE aliMENTaÇÃo E 05 dE PoUSada
SErVidorES: 3º SGT PM rG 27641 raiMUNdo JÚNior carValHo 
da SilVa diaS, cPf: 427.799.102-59,
 Valor: r$ 1.450,68
 cB PM rG 36346 aNdErSoN da SilVa SaraiVa, cPf: 906.664.102-
91, Valor: r$ 1.392,60
 cB PM rG 37400 BrENda lorENa SaNToS doS rEiS, cPf: 002.928.962-
98, Valor: r$ 1.392,60
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) dias após a data de re-
torno
ordENador: cEl QoSPM lÍSio EdUardo caPEla HErMES
diretor do fUNSaU

Protocolo: 723935
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato N° 062/2021
data da assinatura: 03/11/2021
objeto: o presente Termo de apostilamento tem como objeto a alteração 
da cláusula décima Primeira do contrato N° 062/2021, referente a dota-
ção orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0106007052
fonte de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.182.1502.7563
Elemento de despesa: 449052
Plano interno: 1050007563E
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039
Plano interno: 4120008338c
contratada: MaiS GáS iNdÚSTria dE GaSES lTda, cNPJ: 
25.089.951/0001-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 723514
terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato N° 061/2021

data da assinatura: 03/11/2021
objeto: o presente Termo de apostilamento tem como objeto a alteração 
da cláusula décima Primeira do contrato N° 061/2021, referente a dota-
ção orçamentária.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0106007052
fonte de recursos: 0101000000
funcional Programática: 06.182.1502.7563
Elemento de despesa: 449052
Plano interno: 1050007563E
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039
Plano interno: 4120008338c
contratada: PEdro EdENir da rocHa - ME, cNPJ: 18.450.238/0001-84
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 723516
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

aPostiLaMeNto No. 02
ao coNtrato adMiNistratiVo No. 114/2021

aPoSTilaMENTo do coNTraTo No 114/2021-Pc/Pa, firMado ENTrE 
a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará E a EMPrESa coGNYTE BraSil 
S.a, iNScriTa No cadaSTro NacioNal dE PESSoa JUrÍdica - cNPJ 
N° 01.207.219/0001-29, coMo coNTraTada, QUE TEM Por oBJETo a 
aQUiSiÇÃo dE SolUÇÕES TEcNolÓGicaS VolTadaS Para a aPlicaÇÃo 
TáTica PElo SiSTEMa dE iNTEliGÊNcia da PolÍcia ciVil, Por rETifi-
caÇÃo dE NaTUrEZa dE dESPESa Na forMa aBaiXo.
a cláusula Quarta do contrato passa a ter a seguinte redação:
cláUSUla QUarTa - da doTaÇÃo orÇaMENTária
as despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dota-
ção orçamentária na classificação abaixo:
Unidade orçamentária: 40101
Programa: 1502
atividade: 8840
Natureza de despesa: 449040 – Serviços de Tecnologia da informação e 
comunicação-Pessoa Jurídica
Programa de Trabalho: 06.183.1502.8840
fonte: 0101
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
_____________________________
Maria BETÂNia dE SoUZa BarroS
assessora de Planejamento e orçamento - aPo/Pc-Pa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 723632

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 350/21 de 03 de NoVeMBro de 2021 – GaB/
dGcPcrc

o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei n° 6.282 de 19.01.00;
coNSidEraNdo a necessidade permanente do diretor-Geral em emanar 
atos administrativos no âmbito deste cPc-rc;
coNSidEraNdo a necessidade recorrente do diretor-Geral em se ausen-
tar da sede do cPc – rc nos dias 01 a 06 de Novembro de 2021, para 
participação no interforensics em foz do iguaçu/Pr.
coNSidEraNdo o princípio administrativo da continuidade do serviço pú-
blico e da impessoalidade;
rESolVE:
Artigo 1º. No Impedimento do Diretor-Geral do Centro de Perícias Cientifi-
cas “renato chaves”, responderá o Perito criminal, EdValdo rodriGUES 
dE caSTro, diretor administrativo e financeiro, matricula nº57195331/5, 
outorgando poderes para tanto.
artigo 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
artigo 3º revogam-se as demais disposição em contrário.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 03 de Novembro 
de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 723716

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 342/21 de 28/10/2021, PUBLicada 
No doe Nº 34.755 de 03.11.2021.

onde se lê:
Matrícula n°5745756/2
Leia – se:
Matrícula n°5888915/1
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 723609

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 082/2021 – cPcrc
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na “aquisição de material 
permanente para o laboratório de Toxicologia, instrumental e Biologia fo-
rense” para atender este Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, as 
Unidades regionais e Núcleos avançados.
daTa aSSiaNTUra: 03/11/2021.
ViGÊNcia: 03/11/2021 a 02/11/2022.
Valor: r$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais).
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
ModalidadE: Pregão eletrônico nº 048/2021 - cPcrc.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268c; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232085.
coNTraTada: a empresa SalK MEdical SErVicoS E coMErcio dE Pro-
dUToS Para SaUdE lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 20.102.529/0001-
23, com sede estabelecida à rua Expedicionario antônio Machado, N° 40 
- afonso Pena - São José dos Pinhais /Pr - cEP: 83.050-535.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 723955
coNtrato Nº 080/2021 – cPcrc

oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na “aquisição de Materiais 
Permanente Eletroeletrônicos” a fim de atendimento da equipe de perícia 
em fonética, setor de comunicação e demais serviços deste centro de Pe-
rícias Cientificas “Renato Chaves”.
daTa aSSiaNTUra: 03/11/2021.
ViGÊNcia: 03/11/2021 a 02/11/2022.
Valor: r$ 2.608,95 (dois mil seiscentos e oito reais e noventa e cinco 
centavos).
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 049/2021 – cPcrc.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268E; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 449052; foNTE: 0660.
coNTraTada: a empresa BElPara coMErcial lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 05.903.157/0001-40, com sede estabelecida à Travessa Humaitá 
nº 2233 – Térreo – Marco – Belém/Pa, cEP: 66093-047.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 723841
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coNtrato Nº 081/2021 – cPcrc
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na “aquisição de álcool 
etílico 70% iNPM em gel e líquido” para atender este centro de Perícias 
Cientificas “Renato Chaves”, as Unidades Regionais e Núcleos Avançados.
daTa aSSiaNTUra: 03/11/2021.
ViGÊNcia: 03/11/2021 a 02/11/2022.
Valor: r$ 27.500,00 (Vinte sete mil e quinhentos reais).
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 045/2021 – cPcrc.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268c; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232423.
coNTraTada: a empresa P G liMa coM EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o n° 23.493.764/0001-61, estabelecida à alameda das Mangueiras, nº 33, 
Bairro: ianetama, castanhal/Pa, cEP: 68754-000.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 723877

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1318/ 2021
oBJETiVo: Participar do curso de pericia balistica.
SErVidor: ayrton alexandre andrade folha
MaTrÍcUla: 5958507/1 / Perito criminal;
SErVidor: luiz fernando lobato da Silva
MaTrÍcUla: 5936827 / Perito criminal;
SErVidor: Marcelo Moraes
MaTrÍcUla: 54185853/1/ Perito criminal;
SErVidor: roberta de freitas Godoy
MaTrÍcUla: 5958210 / Perito criminal;
origem:  MaraBá - Pa  destino:  BElÉM - Pa.
diáriaS: 2.5 (duas e meia) PErÍodo:  06/10/2021  a 08/10/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Protocolo: 723628
Portaria N°. 1057/ 2021

ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira
MaTrÍcUla: 54188037/1
carGo: Perito criminal
roBErTa PaTricia doS SaNToS TaVarES
MaTrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 23/08/2021 a 27/08/2021
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 723713

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 348/21 de 03 NoVeMBro de 2021– GaB/
dGcPcrc

o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
r E S o l V E:
formalizar de acordo com o art.74 da lei n° 5.810 de 24.01.1994, 30 (trin-
ta) dias consecutivos de férias para os servidores abaixo, lotados neste 
centro de Perícias:
de: 01.12.2021 a 30.12.2021:
Bernadete de lourdes Guerreiro reale – Perito criminal
de: 01.01.2022 a 30.01.2022:
abdon alberto assis dos Santos  - Perito criminal
aldecy da costa Moraes - Perito criminal
antonio de castro alvarenga filho – Perito Médico legista
alexandre ferreira - Perito criminal
amilton farias Santos - aux.Técnico de Perícia
antônio carlos Silva Pires - Perito criminal
antônio Ercilei de andrade - aux Técnico de Perícia
Bruno rodrigues da Silva - aux. Técnico de Perícia
camila dias Moretti - Perito Médico-legista
carmen lucila Melo Brito Belicha fonseca - Perito criminal
celso da Silva Mascarenhas - farmacêutico
celso oliveira Machado - Perito criminal
claudio lopes Marcal - Técnico Patologia clínica
danielli Pinheiro de araújo Vidal - aux. Técnico de Perícia
dany lages denis - aux. Técnico de Perícia
denise Maria lisboa da Silva - Perito criminal
douglas Vidal dias - aux. Técnico de Perícia
Edesio de freitas lima - Perito criminal
Edna Nery de Souza Padim - Perito Médico legista
fábio Vasconcellos Brazão – Perito Medico legista
Gilvanda Mendes Pacheco - Perito criminal
Jorge Teofilo De Barros Lopes - Perito Criminal
José Eduardo Soares dos Santos - Técnico de administração e finanças
José Edmilson lobato Junior – Perito criminal
Jose Maria dos Santos fernandes - Perito criminal
Jose Maria Soares feitosa - Perito Médico legista
Joyce angélica Silva lameira -Técnico em Gestão de infra-estrutura
Kadyja dayse câmara Borges de campos - farmacêutico
Kadyja dayse câmara Borges de campos - Perito criminal
larissa Pessoa rosário - assistente administrativo
lauro Medina Viana - Perito criminal

loredan de andrade Mello - Perito Médico legista
luciana cristina Melo campos - Perito criminal
luiz otavio Neves Barbalho - Perito criminal
Madson Silva de carvalho - assistente administrativo
Marcelo ayan ferreira – Perito Médico legista
Marcio Willis Pereira Moreira - Perito criminal
Marcos Jova Santos da Silva – Perito Médico legista
Marcos Paulo Nascimento de oliveira - aux Técnico de Perícia
Maria Emília ribeiro da cunha - auxiliar operacional
Maria izabel dos reis ferreira - Perito criminal
Maria Suely rodrigues ribeiro - Perito criminal
Miguel Justiniano de Vasconcelos alves - Perito Médico legista
Miguel Wanzeller rodrigues - Perito criminal
Nubia dias de araújo - assistente administrativo
orlando Salgado Gouvea - Perito criminal
Paulo roberto Pinto Bentes - Perito criminal
raimundo Humberto Sena de oliveira - Perito criminal
raquel Terumi ito - Perito criminal
reinaldo da Silva fayal - Perito criminal
rosa Maria de oliveira Barros - Perito Médico legista
rosana cristiane da Silva Monteiro - farmacêutico
rosana cristiane da Silva Monteiro - Perito criminal
rosenir figueiredo da Silva - assistente administrativo
Samira Maria carmo Bricio - Perito criminal
Samuel alencar Vieira - Perito criminal
Sylvio cezar cardoso de castro leão - Perito criminal
Virginia Nazaré Barreto Paiva - Perito criminal
Wagner Jose aragão - Perito Médico-legista
Waldiney Brandao lopes de oliveira - Perito criminal
de: 28.12.2021 a 11.01.2022
Gilson farias de oliveira - Perito Médico legista
de: 01.01.2022 a 10.01.2022
Sônia Maria Barbosa Nylander – Perito criminal
de: 01.01.2022 a 15.01.2022
derick Herculano Paranhos de carvalho- aux. Técnico de Perícia
Elvis de oliveira leite – Perito criminal
Patricia Simara da conceição feitosa – assistente administrativo
Sidny ricardo Nogueira de araujo – Perito criminal
Tarcisio andré amorim de carvalho – Perito criminal
Veronica Souza leal Saliba Gomes – Perito criminal
de: 02.01.2022 a 31.01.2022
Pedro Henrique Paiva Garcia – assistente administrativo
de: 03.01.2022 a 01.02.2022
iriangela Maria almeida Mendes- Perito criminal
de: 03.01.2022 a 17.01.2022
fernanda Marin cordero da Silva – Procurador chefe
Kelle cristina cantao fonseca – assistente administrativo
Mauricio fabio Martins de Souza – assistente administrativo
de: 07.01.2022 a 05.02.2022
Matheus roberto de araújo fernandes - Perito criminal
de: 10.01.2022 a 08.02.2022
raimundo Sérgio Sales de Matos - Perito criminal
de: 10.01.2022 a 24.01.2022
José alberto Silva de Sá – Perito criminal
Márcia de Nazaré Barbosa de Sá - Perito criminal
Walquiria Santos Teixeira - Perito criminal
de: 13.01.2022 a 11.02.2022
lucio Menezes araujo – Perito criminal
de: 14.01.2022 a 23.01.2022
amanda Nunes Souza dos Santos – assistente de administrativo
de: 17.01.2022 a 15.02.2022
Hélio roberto Gonçalves – Perito criminal
de: 17.01.2022 a 31.01.2022
Melquias Valdez daniel - Perito criminal
roberta freitas Godoy - Perito criminal
de: 01.01.2022 a 20.01.2022
alexandre da Silva reis- aux. Técnico de Perícia - radiologia
Joel rodrigues de Souza- aux. Técnico de Perícia – radiologia
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, Belém, 03 Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral

Protocolo: 723672

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 235/2021– cGd/siNd/diVersas 
BeLÉM, 28 de oUtUBro de 2021.

o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e coNSidEraNdo os termos da 
PorTaria N° 1861/2017/-dG/cG/dETraN, de 07.06.2017, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes a Corregedor 
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chefe para instauração de Processo de Sindicância investigativa ou 
acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº04/2021-Pad, de 28.10.2021, 
subscrito pela Presidente da comissão adriane Sadalla aquino , por meio 
do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a conclusão do 
processo administrativo disciplinar nº2018/510923.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, por 60 dias, o prazo do processo administrativo 
instaurado pela PorTaria Nº 198/2020-cGd/Pad, publicada no doE nº 
34.337, de 08.09.2020, para dar continuidade dos trabalhos, a partir de 
24.08.2021.
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.
iii- os efeitos desta portaria retroagirão a 24.08.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corrEGEdor-cHEfE do dETraN/Pa
PorT. 1861/2017 – dG/cGP

Protocolo: 723968

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/2021 – detraN/Pa

o departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, através de 
seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico do tipo MENor PrEÇo do loTE, conforme objeto abaixo:
oBJETo:
a presente licitação tem por objeto a aquisição de capas de chuva e con-
juntos de motociclista, para os agentes de fiscalização desta autarquia, 
conforme condições, quantidades e exigências no Edital e no Termo de 
referência – anexo i.
aBErTUra: 17/11/2021
Hora: 10h00 (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925447 - departamentos de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa.
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSGoVErNaMENTaiS, até as 9h59 (Horário de Brasília – df) do 
dia 17/11/2021.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPraSGoVErNaMENTaiS www.comprasgovernamentais.gov.br, 
bem como no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará 
– coMPraSPará, www.compraspara.pa.gov.br e no sítio departamento de 
Trânsito do Estado do Pará www.detran.pa.gov.br.
Belém/Pa, 25 de outubro de 2021.
PaTricia rEGiNa lEoTTY da cUNHa
Pregoeira
Visto:
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 723633

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3481/2021-daF/cGP, de 06/10/2021
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 2021/1099992;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jairo Barbosa do couto rocha, matrícula nº 57196933/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas e de pron-
to pagamento nos municipios de altamira, Medicilândia, Uruará, Santarém, 
Monte alegre, alenquer, Óbidos, oriximiná, itaituba e Novo Progresso.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 21/10 à 19/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3721/2021-daF/cGP, de 22/10/2021
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 2021/1187783;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
dielson cícero de Souza rosa, matrícula nº 5945681/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.300,00 (TrÊS Mil E TrEZENToS rEaiS) e destinam-se a suprir despesas 

emergenciais de pequeno vulto e de pronto pagamento que possam vim 
dar continuidade às atividades desenvolvidas na coordenação e que possa 
suprir a demanda dos setores de habilitação de condutores.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-3.300,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 723470

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3452/2021-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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1083392;
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 
Breves para o Município de Ananindeua – 21/09 a 05/10/2021, a fim de 
realizar exames práticos de cNH durante o mutirão realizado no referente 
município.

nome matricula
Heber Paulo ferreira da cruz 57214965/1

Marcos antonio da costa Pereira 57220757/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3454/2021-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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1083346;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Castanhal para o Município de Ananindeua – 20/09 a 05/10/2021, a fim de 
realizar exames práticos de cNH durante o mutirão realizado no referente 
município.

nome matricula
Mariana albuquerque Silveira 57202642 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3565/2021-daF/cGP, de 13/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1080850;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de Bragança - 18/10 à 12/11/2021, a fim de 
realizar atendimento de habiltação na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
césar augusto Matos alves 57194090 /1

conceição de Maria leite augusto 3219500 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3566/2021-daF/cGP, de 13/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1121296;
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 18/10 à 01/11/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito e controle de fluxo de 
veículos no referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas 
pela dTo, em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) 
da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1

lorena Suelen de Souza costa 57232111 /1
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rosana abreu fernandes 57226481 /1
fábio Máximo da Silva 57211773 /2

Shirley alessandra Soares castanheira 57226458 /1
Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999 /1

carla do Socorro Estumano de Sena 57203709 /1
cláudia da Silva Nascimento 57224176 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3567/2021-daF/cGP, de 13/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1094582;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Tomé-Açú - 18/10 à 12/11/2021, a fim de rea-
lizar atendimento de habilitação no referido município.

nome matricula
Matheus Sarmento Nunes 54197329/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3568/2021-daF/cGP, de 13/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1114457;
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 – 17/10 à 30/10/2021, a fim de realizar controle de 
fluxo de veículo e ações de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula
raimundo daniel Santos da Silva 57200355/1

francisco Mauro Santa rosa Novaes 57226391/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3569/2021-daF/cGP, de 01/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1114502;
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 Acará – 17/10 à 30/10/2021, a fim de realizar ações 
de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula
Gilson clay Modesto de campos 57212328/2

Sandro da Silva Soares 57194202/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3570/2021-daF/cGP, de 13/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1129443;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Bragança – 21/10 à 25/10/2021, igarapé-açú – 
28/10 à 01/11/2021, Vigia de Nazaré – 04/11 à 08/11/2021, a fim de re-
alizar diligências na área de Segurança Estratégica e Gerencial, para apoio 
a equipe do Núcleo de inteligência.

nome matricula
Martha ferreira monteiro 5932513-1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3571/2021-daF/cGP, de 13/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1116652;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 

para o município de Marituba – 18/10 à 30/10/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito e controle de fluxo de veículo no referido 
município.

nome matricula
Max Sidney Benigno Monteiro 5681898/1

Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3573/2021-daF/cGP, de 13/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1121667;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de trezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Marabá – 13/10 à 16/10/2021, curionópolis 
– 17/10 à 19/10/2021, Parauapebas – 20/10 à 23/10/2021, canaã dos 
carajás – 24/10 à 26/10/2021, Goianésia – 27/10/2021, Bujarú – 28/10 
e 29/10/2021, Vigia de Nazaré/Belém – 30/10 à 01/11/2021, a fim de 
realizar fiscalização nos municipios acima citados onde foram realizados 
serviços especializados de recuperação, ampliação e implantação de sina-
lização viária horizontal, vertical, serviços complementares e obras civis 
nas vias dos municipios e trechos das rodovias estaduais relativas a região 
de integração do rio capim (lote 08) Guamá Guajará (lote 04) e carajás 
(lote 03).

nome matricula
Jorge Henrique Santos lima 3261743 /1

lorena da Silva Bahia 80845536 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3575/2021-daF/cGP, de 13/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1118189;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará – 19/10 à 30/10/2021, a fim de realizar ações 
de fiscalização de trânsito e controle de fluxo de veículos no referido mu-
nicípio.

nome matricula

Madson Williams rodrigues de leão 57199356/2

almir dos Santos da Silva 57191487/2

luiz rabello Junior Melo 57205417/1

Waldir fernando accarino Grobério 5169593/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3578/2021-daF/cGP, de 14/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delega-
das através da Portaria 3057/2020-dG/cGP, e,
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1006606;
r E S o l V E:
rETificar a PorTaria Nº 3196/2021-daf/cGP, de 16/09/2021, publicada 
no doE 34.726 de 06/10/2021, que autorizou o deslocamento dos 
servidores Marlenilson luiz Pinheiro Miranda, de Belém para o município 
de Santarém;
onde se lê: No período de 04/10 à 06/10/2021
leia-se: No período de 05/10 à 07/10/2021
lUiZ PaUlo MElo BraGa
Diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3579/2021-daF/cGP, de 14/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1033980;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marabá no período de 18/10 à 12/11/2021, a 
fim de entregar documentos de veículos e habilitação na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
Maria do Socorro Santos de almeida 3266788 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3582/2021-daF/cGP, de 14/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delega-
das através da Portaria 3057/2020-dG/cGP, e,
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/895148;
r E S o l V E:
rETificar a PorTaria Nº 2763/2021-daf/cGP, de 19/08/2021, 
publicada no doE 34.680 de 25/08/2021, que autorizou o deslocamento 
dos servidores irandir de castro diniz, Epaminondas cantal Machado, 
alexandre dos Santos reboucas e José de Sousa ramos, de Belém para 
os municípios de Salvaterra – 26/08/2021, Soure – 27/08 à 29/08/2021, 
altamira – 30/08 à 01/09/2021, Vitória do Xingú/Belém – 02/09 à 
10/09/2021
onde se lê: No período de 26/08 à 10/09/2021 – 14 e ½ - r$ 3.442,01
leia-se: No período de 26/08 à 10/09/2021 – 15 e ½ – r$ 3.679,39
lUiZ PaUlo MElo BraGa
Diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3621/2021-daF/cGP, de 18/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1130474;
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 Municipio de Salinópolis no período de 18/10 à 01/11/2021, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
raimundo ferreira Valentim Neto 57195665 /2

idenil rocha de almeida 54184449 /2
Ely Moraes anselmo 57227280 /1

francisca Morais da Silva Nogueira 57201682 /2
Gilsiley ferreira e ferreira 57209068 /1

Walisson Pedro Pereira de Souza 57226730 /1
rogério Barbosa ferreira 57226724 /1
anderson Bahia da Silva 57225847 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3634/2021-daF/cGP, de 18/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1136264;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os Municipios de Santana do araguaia – 15 à 20/10/2021, 
conceição do araguaia – 21 à 25/10/2021, redenção – 26 à 30/10/2021, 
Itaituba/Belém – 31/10 à 13/11/2021, a fim de acompanhar os trabalhos 
técnico e implantação de sinalização viária e radares nos municipios acima 
citados.

nome matricula
Josimar Marques Viana 57227635 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3653/2021-daF/cGP, de 19/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1141230;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de cametá – 25/10/2021, Paragominas – 26/10 à 
28/10/2021, dom Eliseu – 29/102021, Santa Maria do Pará/Belém – 30/10 
à 04/11/2021, a fim de realizar visita técnica para realizar levantamento 
para o projeto de reforma e adequação dos prédios onde funcionarão as 
novas cirETraNS dos municipios acima citados.

nome matricula
luiz alberto Pimentel coelho 5082366 /3

Ednelson Gomes ribeiro 57195534/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3657/2021-daF/cGP, de 19/10/2021
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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1163940;

r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e seis e meia (26 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Paragominas – 21/10 à 24/10/2021, dom 
Eliseu – 25/10 à 28/10/2021, Marabá – 29/10 à 03/11/2021, Parauapebas 
– 04/11 à 08/11/2021, canaã dos carajás/Belém – 09/11 à 16/11/2021, a 
fim de realizar visitar as unidades do DETRAN para acompanhamento dos 
atendimentos pertinentes ao Projeto cNH Pai d’égua durante visita técnica 
aos municipios acima citados.

nome matricula

luan Gomes ribeiro 5927414 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 723460
Portaria Nº 3668/2021 – ccecV/dG/detraN.              

o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – 
dETraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito 
Brasileiro – cTB; 
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 10 
de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimentos 
para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria de 
identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa BarcarENa ViSTo ráPido 
lTda, cNPJ nº 39.554.227/0001-14, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa BarcarENa ViSTo ráPido lTda, 
cNPJ nº: 39.554.227/0001-14, Nome fantasia ViSTo ráPido, situada 
no Endereço: rua conego Batista campos SN - Bairro: cENTro,  cEP: 
68.447-000, no município de Barcarena/Pa, para exercer a atividade de 
Empresa credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado. 
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 20 de outubro de 2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 3842/2021 – ccecV/dG/detraN.           
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – 
dETraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito 
Brasileiro – cTB; 
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 466 - coNTraN, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece procedimentos para o exercício da 
atividade de vistoria de identificação veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 024/2020-dG/dETraN, de 10 
de janeiro de 2020, que estabelece os requisitos técnicos e procedimentos 
para o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de vistoria de 
identificação veicular;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa TailÂNdia ViSTo ráPido 
lTda, cNPJ nº 39.554.284/0001-01, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa TailaNdia ViSTo ráPido lTda, cNPJ 
nº: 39.554.284/0001-01, Nome fantasia ViSTo ráPido, situada no 
Endereço: rod. Pa 150 Km 132,9 - Bairro: iNdUSTrial,  cEP: 68.695-
000, no município de Tailândia/Pa, para exercer a atividade de Empresa 
credenciada em Vistoria – EcV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado. 
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 28 de outubro de 2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 724026
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 1535/2021-cGP/seaP 
Belém, 28 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;
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 BrUNo coSTa PiNHiE-
iro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; ViTor raMoS EdU-
ardo, funcional: 5902749 - Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos auto do Processo administrativo disciplinar nº 5745/2021-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: 723594
Portaria Nº 1525/2021-cGP/seaP 
Belém, 18 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;
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 rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa – funcional: 54196889 – Presidente; JaYMErSoN 
carloS PErEira MarQUES – funcional: 57218644 – membro; e BrUNo 
coSTa PiNHiEiro dE SoUSa – funcional: 55585599 – membro, para dar 
continuidade à apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar 
nº 5601/2020-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: 723577
Portaria Nº 1527/2021-cGP/seaP 
Belém, 18 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;
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 BrUNo coSTa PiNHiEiro dE 
SoUSa, (funcional: 55585599) – Membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5613/2020-
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: 723578

Portaria Nº 1528/2021-cGP/seaP 
Belém, 19 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;
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; BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 55585599 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5777/2021-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: 723579
Portaria Nº 1529/2021-cGP/seaP 
Belém, 20 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 105, §3º, da lei n.º 8.972/2020, se-
gundo o qual o prazo para conclusão da sindicância será de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1283/2021-cGP/SEaP, de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6249/2021-cGP/SEaP;
- 1322/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6261/2021-cGP/SEaP;
- 1323/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6262/2021-cGP/SEaP;
- 1324/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6263/2021-cGP/SEaP;
- 1325/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6264/2021-cGP/SEaP;
- 1326/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6265/2021-cGP/SEaP;
- 1327/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6266/2021-cGP/SEaP;
- 1328/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6267/2021-cGP/SEaP;
- 1329/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6268/2021-cGP/SEaP;
- 1330/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6269/2021-cGP/SEaP;
- 1331/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6270/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciári

Protocolo: 723580
Portaria Nº 1529/2021-cGP/seaP 
Belém, 20 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 105, §3º, da lei n.º 8.972/2020, se-
gundo o qual o prazo para conclusão da sindicância será de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1283/2021-cGP/SEaP, de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6249/2021-cGP/SEaP;
- 1322/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6261/2021-cGP/SEaP;
- 1323/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6262/2021-cGP/SEaP;
- 1324/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6263/2021-cGP/SEaP;
- 1325/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
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6264/2021-cGP/SEaP;
- 1326/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6265/2021-cGP/SEaP;
- 1327/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6266/2021-cGP/SEaP;
- 1328/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6267/2021-cGP/SEaP;
- 1329/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6268/2021-cGP/SEaP;
- 1330/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6269/2021-cGP/SEaP;
- 1331/2021-cGP/SEaP, de 28/09/2021, publicada no doE nº 34.717 
de 30/09/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6270/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 723582
Portaria Nº 1526/2021-cGP/seaP 
Belém, 18 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;
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 BrUNo coSTa PiNHiEiro 
dE SoUSa, (funcional: 55585599) – Presidente; ViTor raMoS EdUardo, 
(funcional: 5902749) - Membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (fun-
cional: 5464285) - Membro, em substituição à servidora SaidY MErcÊS 
doS SaNToS diaS (funcional: 42323); para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas disciplinares nº 5605/2020-
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: 723575
Portaria Nº 1531/2021-cGP/seaP 
Belém, 22 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;
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 – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5743/2021-
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: 723585
Portaria Nº 1532/2021-cGP/seaP 
Belém, 22 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;
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 BrUNo coSTa PiNHiEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 - Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5741/2021-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: 723589
Portaria Nº 1533/2021-cGP/seaP 
Belém, 25 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 105, §3º, da lei n.º 8.972/2020, se-
gundo o qual o prazo para conclusão da sindicância será de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1336/2021-cGP/SEaP, de 01/10/2021, publicada no doE nº 34.724 
de 05/10/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6275/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 723590
Portaria Nº 1534/2021-cGP/seaP 
Belém, 28 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;
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 comissão composta por 
BrUNo coSTa PiNHiEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; 
ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; e JaYMEr-
SoN carloS PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro; para 
dar continuidade à apuração dos autos do Processo administrativo disci-
plinar nº 5462/2020-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: 723592
Portaria Nº 1518/2021-cGP/seaP 
Belém, 26 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 6412/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar suposta irregularida-
de em relação ao fiscal de contrato da alimentação fornecia aos custodia-
dos da colônia Penal agrícola de Santa izabel – cPaSi, no dia 11/05/2020, 
conforme memorando n° 1789/2020-cPaSi/SEaP, datado de 13/05/2020;
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: 723698
Portaria Nº 1519/2021-cGP/seaP 
Belém, 26 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 6413/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar denúncia de supostos 
maus-tratos e tortura no centro de reeducação feminino de ananindeua 
– crf, conforme ofício 03/2020, encaminhado via e-mail enviado pela 1° 
PJ de Execuções Penais/Belém, datado de 15/05/2020;
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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.
Art. 5º - Oficie-se a 1° PJ de Execuções Penais/Belém, enviando cópia 
desta Portaria de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 723702
Portaria Nº 1520/2021-cGP/seaP 
Belém, 26 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 6414/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar denúncia de supostos  
maus-tratos, torturas e abuso de autoridade no centro de recuperação 
Penitenciária do Pará ii, iii e iV, central de Triagem Metropolitana ii e 
iV, cadeia Pública de Jovens e adultos – cPJa e colônia Penal agrícola de 
Santa izabel- cPaSi, conforme Petição do advogado lucas Monteiro car-
doso-oaB/Pa n° 26.317;
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 - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria N° 420/2014-cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 723695
Portaria Nº 1517/2021-cGP/seaP 
Belém, 26 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 6411/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar denúncia de suposta 
agressão aos PPl’s diego Pontes da Silva (iNfoPEN 74814), arthur canuto 
cordeiro Borges (iNfoPEN 86045) e Miller Santos dos Santos (iNfoPEN 
25609), na cadeia Pública de Jovens e adultos – cPJa, conforme relatório 
de diligências n° 141/2021, datado de 20/10/2021;
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 - 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: 723704
Portaria Nº 1541/2021-cGP/seaP 
Belém, 26 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 6415/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar denúncia de suposto 
uso indevido de viatura na cadeia Pública de Parauapebas por terceiros não 
pertencentes ao quando funcional desta SEaP/Pa, conforme memorando 
n° 249/2020;
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: 723690

Portaria Nº 1542/2021-cGP/seaP 
Belém, 28 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 6416/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a denúncia de suposto 
assédio moral e abuso de autoridade em desfavor do servidor o.M.l. (M.f. 
5954249), Policial Penal, pela direção do complexo de Marabá, conforme 
denúncia encaminhada via e-mail no dia 01/09/2021 e ofício n° 455/2021/ 
MP. 4°PJMaB, datado de 09/09/2021, e ofício n° 474/2021/MP/4°-PJMaB, 
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.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 723934
Portaria Nº 1550/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5808/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor l.H.l.c. (M.f. 5895679 ), lotado na cadeia Públi-
ca de redenção, acerca dos fatos narrados no relatório de diligência n° 
009/2021-cGP/SEaP, de 23/02/2021. o servidor infringiu, em tese, o art. 
177, Vi, art. 178, V, c/c art. 189 e 190, iV, iX, Xiii, XVi e XiX do rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pelo arquivamento do presente feito por per-
da de objeto, tendo em vista que durante o curso processual ocorreu o 
encerramento do vinculo funcional (exoneração) do servidor l.H.l.c. (M.f. 
5895679), conforme carta comunicado, datada de 23/02/2021;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 
201, i, do rJU e portaria 863/2019-cGP/SUSiPE, doE n° 34.038, art. 2° 
e 3°;
art. 2º - Encaminhar relatório conclusivo e a decisão a diretoria de Gestão 
de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do servidor.
art. 3º - Encaminhar cópia integral dos autos a delegacia de crimes fun-
cionais-dEcrif e ao Ministério Público, para conhecimento e providências 
que julgarem necessários.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 723812
Portaria Nº 1548/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5873/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional do Policial Penal l.M.c.N. (M.f. 5954170), acerca dos fa-
tos ocorridos em 31/03/2021, na av. Brasil, no município de redenção/
Pa, conforme narrado no B.o.P. n° 00073/2021.101105-0, registrado em 
31/03/2021. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, ii e Vi c/c os arts. 
189 e 190, iV, do rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e autoria 
pugnou pela penalidade de SUSPENSÃo de 24(vinte e quatro) dias em face 
do acusado l.M.c.N. (M.f.5954170), Policial Penal, e diante da necessidade 
de serviço, que seja convertida a pena de suspensão em multa, na base 
de 50%(cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, per-
manecendo o servidor citado no exercício de suas funções, com fulcro no 
art. 189, §3°, do rJU.
 rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a penalidade de 
SUSPENSÃo pelo prazo de 24 (vinte e quatro) dias, em face do acusado 
l.M.c.N. (M.f.5954170), Policial Penal, e diante da necessidade de serviço, 
que seja convertida a pena de suspensão em multa, na base de 50%(cin-
quenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo 
o servidor citado no exercício de suas funções, com fulcro no art. 189, §3°, 
do rJU
art. 2º - Encaminhar relatório conclusivo e a decisão a diretoria de Gestão 
de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do servidor e a co-
missão de Estágio Probatório para conhecimento e providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 723813
Portaria Nº 1546/2021-cGP/seaP 
Belém, 28 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-
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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 6420/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a denúncia de perse-
guição por parte da gestão do Núcleo de Tecnologia e informação – NTi/
SEaP aos novos servidores concursados, conforme denúncia encaminhada 
via e-mail, em 18/10/2021;
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 - Encaminhar cópia desta Portaria de instauração para a comissão 
de Estágio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 723791
Portaria Nº 1549/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5527/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor r.f.M. (M.f. 57210793), motorista lotado no centro 
de Progressão Penitenciário de Belém, com base nos depoimentos presta-
dos nesta corretiva. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, Vi, art. 190, 
i e XiX, do rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pelo arquivamento por perda de objeto, tendo 
em vista o falecimento do servidor acusado r.f.M. (M.f. 57210793);
 rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, do rJU;
art. 2º - Encaminhar relatório conclusivo e a decisão a diretoria de Gestão 
de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do servidor.
art. 3º - Encaminhar relatório conclusivo e a decisão ao advogado Walker 
cecim carvalho, oaB n° 3.493, para conhecimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 723802
Portaria Nº 1551/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
6224/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta agressão ao interno 
francisco das chagas lima (iNfoPEN 69373), conforme termo de denún-
cia, datado de 01/09/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pelo arquivamento do presente feito, com fulcro no art. 201, i, 
da lei n° 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, do rJU;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 723803
Portaria Nº 1547/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6194/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor J.P.G.r. (M.f.5920715), acerca da suposta inobser-
vância aos deveres funcionais ao utilizar indevidamente aparelho celular 
dentro do crrc, bem como, supostamente, apresentar conduta funcional 
insubordinada aos seus superiores hierárquicos. o servidor infringiu, em 
tese, ao art. 177, iii, iV e Vi c/c art. 190 Vi e XiX da lei n° 5.810/1994, 
bem como, art. 1° e 2° da PorTaria N° 981/2019-cGP/SEaP, conforme 
relatório de diligência de 10/08/2021 a 12/08/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e autoria 
pugnou pela penalidade de diSTraTo UNilaTEral do servidor J.P.G.r. 
(M.f. 5920715), tendo em vista que o servidor age reiteradamente em 
condutas insubordinadas, desrespeito aos seus superiores hierárquicos, 
bem como a má-fé do servidor em afirmar inverdades quando questionado 
acerca da utilização de aparelho celular nas dependências do centro de 
recuperação regional de cametá, bem como, o irregular acesso a docu-
mentos sigilosos desta corregedoria-Geral Penitenciária.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e rEcoMENdar a penalidade de 
diSTraTo UNilaTEral, em face do servidor J.P.G.r. (M.f. 5920715), por 
infração aos arts. 177, iii, iV e Vi c/c art. 189, caput e art. 190, Vi e XiX, 
todos da lei n°5.810/1994-rJU, bem como, art. 1°, incisos 1 e 2 da Por-
Taria N° 981/2019-cGP/SEaP;
art. 2º - ENcaMiNHar os presentes autos ao Secretário de Estado de 
Administração Penitenciária, para os devidos fins e providências que julgar 
necessário;

art. 3º - após o trânsito em julgado, ENcaMiNHar o relatório conclusivo e 
a decisão à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamen-
tos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 723808
Portaria Nº 1507/2021-cGP/seaP 
Belém, 20 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5479/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor E.M.S. (M.f. 5949908) e M.S.S.a. (M.f.5815380), 
agentes Prisionais, lotados no PEM iii, acerca dos fatos narrados no Memo. 
n° 726/2020-PEM iii, de 15/04/2020. os servidores infringiram, em tese, 
o art. 177, iV e Vi, art. 178, X, da lei N° 5.810/1994-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 E.M.S. (M.f. 
5949908); e diante da presença de indícios de materialidade e autoria 
pugnou pela aplicação da penalidade de suspensão por 02(dois) dias, em 
desfavor do servidor M.S.S.a. (M.f. 5815380) com fulcro no art. 177, iV, 
art. 178, X e art. 183, ii, da lei n° 5.810/1994;
 rESolVE:
art. 1º - acaTar EM ParTE, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aPli-
caÇÃo da PENalidadE dE SUSPENSÃo, ao Policial Penal, E.M.d. (M.f. 
5949908), pelo prazo de 02(dois) dias, por não realizar de forma adequada 
as suas atribuições dentro da Unidade Prisional, com esteio no art. 177, 
iV e Vi, art. 189, ii c/c art. 189 da lei 5.810/1994-rJU, coNVErTida 
EM MUlTa À BaSE dE 50%(cinquenta por cento)por dia de vencimento 
ou remuneração, permanecendo o servidor no exercício de suas atribui-
ções, diante da necessidade de serviço, com fulcro no art. 189, §3°, da 
lei n°5.810/194-rJU; aPlicaÇÃo da PENalidadE dE SUSPENSÃo, ao 
Policial Penal, M.S.S.a. (M.f. 5815380), pelo prazo de 02(dois) dias, por 
tratar de assuntos particulares dentro da Unidade Prisional, com esteio no 
art. 177, iV, art. 178, X e art. 183, ii c/c art. 189 da lei n° 5.810/1994-
rJU, coNVErTida EM MUlTa À BaSE dE 50%(cinquenta por cento) por dia 
de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor no exercício de 
suas atribuições, diante da necessidade de serviço, com fulcro no art. 189, 
§3° da lei n° 5.810/1994-rJU;
 art. 3º - após o trânsito em julgado, ENcaMiNHar o relatório conclusivo 
e a decisão a diretoria de Gestão de Pessoas para a aplicação da penali-
dade de suspensão aos citados servidores e registro nos assentamentos 
funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 723798
Portaria Nº 1545/2021-cGP/seaP 
Belém, 28 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 6419/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a denúncia de supos-
ta conduta inapropriada de servidores lotados no centro de recuperação 
regional de castanhal – crrcaST, em desfavor do servidor S.G.S. (M.f. 
5934085), Policial Penal, conforme termo de denúncia nº 138/2021-cGP/
SEaP, datado de 19/10/2021;
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 - Encaminhar cópia desta Portaria de instauração para a comissão 
de Estágio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 723795
Portaria Nº 1543/2021-cGP/seaP 
Belém, 28 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 6417/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar denúncia de suposta 
conduta desurbana do servidor V.P.r.E. (M.f. 5934116), no centro de re-
cuperação regional de cametá– crrcaM, no dia 23/08/2021, conforme 
ofício interno n° 248/2021/crrcaM/SEaP, datado de 23/008/2021, enca-
minhado via e-mail no dia 28/09/2021;
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;
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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: 723927
Portaria Nº 1544/2021-cGP/seaP 
Belém, 28 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 6418/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposto 
constrangimento em desfavor do servidor c.f.S. (M.f.572019141), quando 
lotado na central de Triagem Masculina de Marabá – cTMM, conforme de-
núncia encaminhada via e-mail em 12/04/2021;
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: 723931

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 03/02/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: PaUlo aNdrE MElo da coNcEicao
Matrícula: 5946379/1 - função: aGENTE PENiTENciario
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretária de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 723846

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2865/2021 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 27 de oUtUBro de 2021.
Nome: JoSE claUdio PaNToJa diaS, Matrícula nº 5899297/1; cargo: 
Téc. em Gestão Penitenciária – Enfermagem.
Período aquisitivo: 2015/2018
Período de Gozo: 08/11/2021 a 07/12/2021.

Protocolo: 723714
Portaria Nº 2864/2021 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 27 de seteMBro de 2021.
Nome: dEoNiTo MoraES dE oliVEira, Matrícula nº 5049202/4; cargo: 
agente Penitenciário.
Período aquisitivo: 2015/2018
Período de Gozo: 03/11/2021 a 02/12/2021.

Protocolo: 723715

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº 3001/2201 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 03 de NoVeMBro de 2021.
Nome: THiliaNE MElo da SilVa alVES fErrEira, Matrícula nº 
5943756/2; cargo: Téc. em Gestão Penitenciária - Psicologia.
assunto: licença Maternidade
Período: 16/10/2021 a 13/04/2022 (180) dias.

Protocolo: 723985

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°3000/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
dESiGNar a servidora Maria SaNTaNa da MoTa GalVÃo, matrícula fun-
cional n° 54180179, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com 
lotação no centro de recuperação regional Silvio Hall de Moura - crr-
SHM, no período de 03/11/2021 a 02/12/2021, em substituição a titular 
iSaiaS coElHo doS SaNToS, matrícula funcional n° 54180179, que está 
em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723838

Portaria N°2999/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
dESiGNar o servidor JoSE Maria araUJo riBEiro, matrícula funcional 
n° 57210963, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Servi-
ços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GSTP, com lotação no 
Presídio Estadual Metropolitano ii – PEM ii, no período de 03/11/2021 a 
02/12/2021, em substituição a titular SaBiNo PiMENTEl E SilVa, matrí-
cula funcional n° 5760054, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723834
Portaria N°2890/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
dESiGNar a servidora NUBia dE NaZarÉ cardoSo dE SoUSa, matrícula 
funcional n° 54180145, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, 
com lotação no centro de recuperação de Mosqueiro - crMo, no período 
de 03/11/2021 a 02/12/2021, em substituição a titular Maria riTa SaN-
TiaGo PErEira, matrícula funcional n° 57207305, que está em gozo de 
férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723830

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 729/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP
Belém/Pa, 03 de novembro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - Em substituição ao servidor Jair raiMUNdo dE MiraNda MarT-
NS – Matricula nº 8051500, designar o servidor fraNciSco XaViEr VaS-
coNcEloS fErNaNdES - Matrícula funcional nº 57192891, para atuar 
como fiscal Titular do contrato administrativo nº 004/2019/SEaP celebra-
do entre a empresa ProSPEra SErVicE lTda e a SEcrETaria dE ESTado 
dE adMiNiSTraÇÃo
PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de manutenção (preventiva e corre-
tiva) de veículos automotores, motocicletas e outros equipamentos com 
fornecimento de peças, (originais ou genuínas novas e de primeiro uso), 
para atender as frotas dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança 
Pública e defesa Social do Governo do Estado do Pará, destinados a Secre-
taria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia civil, corpo de 
Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito, Centro de Perícias Científicas 
renato chaves e Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
Parágrafo Único - São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS assinado de forma digital por
do carMo
JarBaS VaScoNcEloS do carMo dados: 2021.11.03 10:05:50 -03’00’
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 723980
Portaria N° 730/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP
Belém/Pa, 03 de novembro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - Em substituição ao servidor roMUlo BriTo – Matricula nº 
5952549, designar o servidor caSSio araÚJo - Matrícula funcional nº 
5942254, para atuar como fiscal Titular, e em substituição ao servidor 
caSSio araÚJo - Matrícula funcional nº 5942254, designar o servidor 
lUcaS aMaral - Matrícula nº 5952569 para atuar como fiscal Suplente 
do contrato administrativo nº 160/2018/SEaP celebrado entre a empresa 
diTroN ENGENHaria E iNcorPoraÇÕES EirEli e a SEcrETaria dE
ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é a con-
tratação de Execução das obras de construção do Muro e ampliação da 
área de Visitas Íntimas – crPP iii.
Parágrafo Único - São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
do carMo
carMo
dados: 2021.11.03 09:48:49 -03’00’
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 723946
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Portaria N° 731/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 03 de novembro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar o servidor THiaGo VicTor da SilVa cHaGaS - Matrícula 
Funcional nº 5914015 como fiscal titular e a servidora LUDYMILA ANDRADE 
RÉGIS - Matrícula Funcional nº 5858178 como fiscal suplente do Contrato 
administrativo nº 156/2021/SEaP, celebrado entre a empresa cr ViaTU-
raS E EQUiPaMENToS EirEli e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiS-
TraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é
aquisição de equipamentos de proteção individual, EPis, para atender as 
necessidades desta Secretaria de Estado de administração Penitenciária 
nas atividades de serviço diário operacional, ações de ensino qualificativo/
educação continuada e suporte logístico ao grupo de elite (art. 33 da lei 
Estadual 8.937/2019) desta SEaP para intervenções táticas nas Unidades 
Penitenciárias.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
assinado de forma digital por JarBaS VaScoNcEloS do carMo
dados: 2021.11.03 10:00:15 -03’00’
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 723958

errata
.

errata do editaL
errata do edital nº 004/2021- Pss/seaP/Pa,  29 de outubro 
de 2021- coNTraTaÇÃo TEMPorária dE aGENTE PENiTENciário; diá-
rio Oficial No 34.753 DE 29/10/2021.
oNde se LÊ: A inscrição ao Processo Seletivo Simplificado - PSS será 
realizada exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço www.
sipros.pa.gov.br, no horário de 00:00 horas do dia 03 de novembro de 
2021 às 23:59 horas do dia 07 de novembro de 2021.
Leia-se: A inscrição ao Processo Seletivo Simplificado - PSS será realiza-
da exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço www.sipros.
pa.gov.br, no horário de 00:00 horas do dia 03 de novembro de 2021 às 
23:59 horas do dia 08 de novembro de 2021.

Protocolo: 723763
errata do editaL
errata do edital nº 003/2021- Pss/seaP/Pa, de 29 de outubro  de 
2021- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MULTIPROFISSIONAL; Diário Oficial 
No 34.753 dE 29/10/2021.
oNde se LÊ: a inscrição ao Processo Seletivo Simplificado - PSS será 
realizada exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço www.
sipros.pa.gov.br, no horário de 00:00 horas do dia 03 de novembro de 
2021 às 23:59 horas do dia 07 de novembro de 2021.
Leia-se: A inscrição ao Processo Seletivo Simplificado - PSS será realiza-
da exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço www.sipros.
pa.gov.br, no horário de 00:00 horas do dia 03 de novembro de 2021 às 
23:59 horas do dia 08 de novembro de 2021.

Protocolo: 723756

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 3002/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 03 de NoVeMBro de 2021.
Nome: Ercio da SilVa TEXEira, Matrícula nº 5852579/4; cargo: coor-
denador.
assunto: licença Nojo.
Período: 21/10/2021 a 28/10/2021.

Protocolo: 723999
Portaria Nº 3003/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 03 de NoVeMBro de 2021.
Nome: daNilo fraNKliN riBEiro coSTa, Matrícula nº 5949998/1; car-
go: Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 17/10/2021 a 26/10/2021.

Protocolo: 723993
Portaria N°2991/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
EXclUir da servidora Elda Helena lopes capela lobato, matrícula funcio-
nal nº 57201207/1 – ocupante da função de Auxiliar operacional a Gratifi-
cação de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 17/10/2021.
coNcEdEr ao servidor claudimy ferreira dos Santos, matrícula funcional 
nº 57201914/1 - ocupante da função de Assistente administrativo a Gratifi-
cação de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 18/10/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723772

Portaria N°2994/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
EXclUir do servidor Giovany rita Matos Barroso, matrícula funcional nº 
54180771/1 – 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 31/10/2021.
coNcEdEr ao servidor Elda Helena lopes capela lobato, matrícula funcio-
nal nº 57201207/1 - ocupante da função de Auxiliar operacional a Gratifi-
cação de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/11/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723784
Portaria N°2995/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
EXclUir da servidora Maria francisca da costa rodrigues, matrícula fun-
cional nº 54182148/1 – ocupante da função de Agente de Portaria a Gratifi-
cação de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 31/10/2021.
coNcEdEr à servidora olivana da conceição alves e Silva, matrícula fun-
cional nº 57201352/1 - ocupante da função de Técnico em Gestão Pública 
a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 31,46% no incidente 
sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/11/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723787
Portaria N°2992/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
EXclUir do servidor alexandre Maurilo oliveira Trindade, matrícula fun-
cional nº 54191373/1 – 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 31/10/2021.
coNcEdEr ao servidor rawlison Hill Santos da Silva, matrícula funcional 
nº 5952542/1 - ocupante da função de Assistente administrativo a Gratifi-
cação de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/11/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723779
Portaria N°2993/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
EXclUir do servidor antonio Viriato Moia Gaia, matrícula funcional nº 
5898842/1 – 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 31/10/2021.
coNcEdEr ao servidor andrei raniery Pereira Teixeira, matrícula funcional 
nº 5902434/2 - ocupante da função de Assistente administrativo a Gratifi-
cação de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/11/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723781
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
escoLa de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
Processo seLetiVo iNterNo Para seLeÇÃo de PoLiciais Pe-
Nais Para o cUrso do GrUPo de aÇÕes PeNiteNciÁrias
(GaP)
editaL de Nº 009/2021 – eaP/seaP/Pa – 2º resULtado PreLi-
MiNar coMPLeMeNtar do eXaMe de aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica 
e MÉdico - Psi Nº 01/2021- seaP-Pa, de 06 de JULHo de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipula-
das neste termo e demais normas pertinentes à matéria, TorNa PÚBlico 
o edital do resultado preliminar do exame de avaliação psicológica, refe-
rente ao EdiTal N° 01/2021 – PSi/SEaP, 06 dE JUlHo dE 2021, conforme 
segue:
art. 1º consoante do subitem 8.8 do EdiTal N° 01/2021 – dGP/SEaP, que 
dispõe que ao Policial Penal que estiver em missão pela SEaP/Pa ou com 
previsão de missão, será permitida a realização do Exame de avaliação 
Psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, e da entrega 
dos Exames Médicos no mesmo período do Teste de aptidão física (Taf).
art. 2º fica divulgada no aNEXo i deste Edital a relação dos candidatos 
considerados aPToS no Exame de avaliação Psicológica realizado no dia 
03/11/2021, conforme os critérios estabelecidos no item 8 do EdiTal N° 
01/2021 – PSi/SEaP, divulgado no endereço eletrônico www.seap.pa.gov.br.
art. 3º fica divulgado no aNEXo ii deste Edital, o resultado PrEliMi-
Nar do EXaME MÉdico, conforme os critérios estabelecidos no item 8 do 
EdiTal N° 01/2021 – PSi/SEaP, 06 dE JUlHo dE 2021, dos candidatos 
convocados.
art. 4° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária
aNeXo i

id iNScriÇÃo NoME coMPlETo TESTE PSicoloGico
PSi 2021019 aNdErSoN lUiS XaViEr raMoS aPTo
PSi 2021086 aNdrÉ loPES cordEiro aPTo
PSi 2021081 BrUcE dicKiNSoN da SilVa cUNHa aPTo
PSi 2021155 cÉSar ViTal MorEira aPTo
PSi 2021074 ErloN da coSTa PiNHEiro aPTo
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id iNScriÇÃo NoME coMPlETo TESTE PSicoloGico
PSi 2021209 GENildo liMa da coNcEiÇÃo aPTo
PSi 2021040 GilSa PiNHEiro dE SoUZa aPTo
PSi 2021096 JEfSoN VaScoNcEloS SaraiVa aPTo
PSi 2021079 JoElSoN foNSEca daS NEVES aPTo
PSi 2021039 JoSÉ Nildo da coNcEiÇÃo da SilVa aPTo
PSi 2021145 MaciEl dE aBrEU SaNToS aPTo
PSi 2021078 PaTricia da coSTa BraNcHES BriTo aPTo
PSi 2021011 THiaGo WElliNGToN aroUcHE MarTiNS aPTo
PSi 2021010 WilSoN SoUSa fErrEira aPTo
PSi 2021062 WlladSoN icaro dE SoUSa BiaVa aPTo

aNeXo ii
id iNScriÇÃo NoME coMPlETo rESUlTado

PSi 2021019 aNdErSoN lUiS XaViEr raMoS rEcoMENdado
PSi 2021086 aNdrÉ loPES cordEiro rEcoMENdado
PSi 2021081 BrUcE dicKiNSoN da SilVa cUNHa rEcoMENdado
PSi 2021155 cÉSar ViTal MorEira rEcoMENdado
PSi 2021074 ErloN da coSTa PiNHEiro rEcoMENdado
PSi 2021209 GENildo liMa da coNcEiÇÃo rEcoMENdado
PSi 2021040 GilSa PiNHEiro dE SoUZa rEcoMENdado
PSi 2021096 JEfSoN VaScoNcEloS SaraiVa rEcoMENdado
PSi 2021079 JoElSoN foNSEca daS NEVES rEcoMENdado
PSi 2021039 JoSÉ Nildo da coNcEiÇÃo da SilVa rEcoMENdado
PSi 2021145 MaciEl dE aBrEU SaNToS rEcoMENdado
PSi 2021078 PaTricia da coSTa BraNcHES BriTo rEcoMENdado
PSi 2021011 THiaGo WElliNGToN aroUcHE MarTiNS rEcoMENdado
PSi 2021010 WilSoN SoUSa fErrEira rEcoMENdado
PSi 2021062 WlladSoN icaro dE SoUSa BiaVa rEcoMENdado

Protocolo: 724030

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 585 de 29.10.2021
Processo Nº 2021/1010054
Servidor: HENriQUE JorGE HUrlEY MarTiNS
Matrícula: nº57211289/1
cargo: assistente administrativo
Objeto: Designada como fiscal do recebimento do fornecimento de Cartão 
em PVc branco e Webcam, da cotação Eletrônica nº037/2021 das em-
presas lEila flEXa doS rEiS – ME e Tc coMErcio dE SErViÇoS E 
TEcNoloGia EirEli, para atender as demandas da Secretaria de Estado 
de cultura.

Protocolo: 723584

.

.

errata
.

errata:
a Secretaria do Estado de cultura, no uso de suas atribuições, faz a seguin-
te ERRATA, em relação ao protocolo 693365, da edição do Diário Oficial do 
Estado do Pará de 18 de agosto de 2021:
Protocolo 693365:
oNde se LÊ:
ViGÊNcia: 17 de agosto de 2021 a 16 de agosto de 2022
Leia-se:
ViGÊNcia: 18 de agosto de 2021 a 17 de agosto de 2022
Belém, 03 de novembro de 2021.
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra

Protocolo: 723709

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a publicação do 2º TErMo adiTiVo ao coNTraTo 
003/2019, celebrado com a empresa Telemar Norte leste S.a. “Em recu-
peração Judicial”, publicada no doE nº 34.599 de 31 de maio de 2021, sob 
o nº de Protocolo 661678, pelas razões constantes nos autos do Processo 
administrativo nº. 2021/439389.

Protocolo: 723501

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo siMPLiFicado de FoMeNto cULtUraL
terMo siMPLiFicado de FoMeNto cULtUraL Nº 003/2021
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS: 2021/1196092-SEcUlT
oBJETo: constitui objeto do presente TErMo SiMPlificado dE foMENTo 

CULTURAL a concessão de prêmio financeiro que o Estado do Pará concede 
à proponente para execução do Projeto “cineclube cabano” devidamente 
aprovado no EdiTal PrEaMar da PaZ.
Valor: r$ 20.000,00 (vinte mil reais)
aSSiNaTUra: 27/10/2021
ViGÊNcia: 27/10/2021 a 18/02/2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: o presente TErMo SiMPlificado dE fo-
MENTo cUlTUral se fundamenta nas disposições do EdiTal PrEaMar 
DA PAZ E SEUS ANEXOS, publicado no Diário Oficial do Estado datado de 
12/08/2021, com a finalidade de premiar projetos voltados para a cultura, 
nos termos dos artigos 23, V e 215 da constituição federal de 1988 e da 
lei n° 8.666/1993.
Projeto atividade: Projeto atividade: 8928 fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339031 – PrEMiaÇÃo PTrES: 
158428 Pi: 103TPZ8928c aÇÃo: 269560 fUNcioNal ProGraMáTica: 
13.392.1503-8928.
GESTor rESPoNSáVEl: dESiGNadoS Na PorTaria Nº 544, dE 19 dE 
oUTUBro dE 2021.
ProPoNENTE: caMila BaSToS MacHado - cPf nº 010.193.782- 20
ENdErEÇo: rua ronaldo Barata, nº 84, Bairro: cabanagem, cEP: 66633-
730, Belém/Pa.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
caMila BaSToS MacHado
ProPoNENTE

Protocolo: 723452
terMo siMPLiFicado de FoMeNto cULtUraL
terMo siMPLiFicado de FoMeNto cULtUraL Nº 004/2021
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS: 2021/1194673-SEcUlT
oBJETo: constitui objeto do presente TErMo SiMPlificado dE foMENTo 
CULTURAL a concessão de prêmio financeiro que o Estado do Pará concede 
à proponente para execução do Projeto “BENGola EM corES” devidamen-
te aprovado no EdiTal PrEaMar da PaZ.
Valor: r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
aSSiNaTUra: 28/10/2021
ViGÊNcia: 28/10/2021 a 18/02/2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: o presente TErMo SiMPlificado dE fo-
MENTo cUlTUral se fundamenta nas disposições do EdiTal PrEaMar 
DA PAZ E SEUS ANEXOS, publicado no Diário Oficial do Estado datado de 
12/08/2021, com a finalidade de premiar projetos voltados para a cultura, 
nos termos dos artigos 23, V e 215 da constituição federal de 1988 e da 
lei n° 8.666/1993.
Projeto atividade: Projeto atividade: 8928 fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339031 – PrEMiaÇÃo PTrES: 
158428 Pi: 105TPB8928c aÇÃo: 269560 fUNcioNal ProGraMáTica: 
13.392.1503-8928.
GESTor rESPoNSáVEl: dESiGNadoS Na PorTaria Nº 544, dE 19 dE 
oUTUBro dE 2021.
ProPoNENTE: NilZa riBEiro SoUZa – MEi - cNPJ n.º: 43.143.397/0001-
83
ENdErEÇo: rua São Bento, nº 66, Bairro: Bengui, cEP: 66630-030, Be-
lém/Pa.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
NilZa riBEiro SoUZa
NilZa riBEiro SoUZa – MEi

Protocolo: 723557
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01410
ProcESSo Nº 2021/1010054
Valor: r$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 26/10/2021
oBJETo: aquisição de 5.000 cartões em PVc Branco tamanho 8,6cm x 
5,4cm com espessura 0,76mm, conforme especificações constantes no 
anexo i do edital de cotação Eletrônica 037/2021, processo administrativo 
eletrônico nº 2021/1010054.
oriGEM: coTaÇÃo ElETrÔNica No 037/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSU-
Mo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: HENriQUE JorGE HUrlEY MarTiNS 
- Matrícula: nº 57211289/1.
coNTraTada: lEila flEXa doS rEiS - cNPJ Nº 35.914.552-0001/90
ENdErEÇo: aV. alciNdo cacEla, 2763, crEMaÇÃo, cEP: 66.065-205, 
BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 723777
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01410
ProcESSo Nº 2021/1010054
Valor: r$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 26/10/2021
oBJETo: aquisição de 5.000 cartões em PVc Branco tamanho 8,6cm x 
5,4cm com espessura 0,76mm, conforme especificações constantes no 
anexo i do edital de cotação Eletrônica 037/2021, processo administrativo 
eletrônico nº 2021/1010054.
oriGEM: coTaÇÃo ElETrÔNica No 037/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSU-
Mo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
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SErVidor iNdicado coMo fiScal: HENriQUE JorGE HUrlEY MarTiNS 
- Matrícula: nº 57211289/1.
coNTraTada: lEila flEXa doS rEiS - cNPJ Nº 35.914.552-0001/90
ENdErEÇo: aV. alciNdo cacEla, 2763, crEMaÇÃo, cEP: 66.065-205, 
BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 723776
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01411
ProcESSo Nº 2021/1010054
Valor: r$ 390,00 (trezentos e noventa reais).
daTa da EMiSSÃo: 26/10/2021
oBJETo: aquisição de 02 Webcam para Pc E Notebook, conforme especi-
ficações constantes no anexo I do edital de Cotação Eletrônica 037/2021, 
processo administrativo eletrônico nº 2021/1010054.
oriGEM: coTaÇÃo ElETrÔNica No 037/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 7590 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 449052 – EQUiPaMENTo E Ma-
TErial ParMaNENTE PTrES: 157590 Pi: 1030007590E fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.391.1503-7590.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: HENriQUE JorGE HUrlEY MarTiNS 
- Matrícula: nº 57211289/1.
coNTraTada: Tc coMErcio dE SErV.E TEcNoloGia EirEli-EPP – cNPJ 
Nº 07.679.989-0001/50
ENdErEÇo: TraVESSa aNGUSTUra, N.2813 - Bairro: Marco, cEP: 
66.093-040, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 723809
diÁrias
Portaria Nº 596/21, de 03.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Ursula Vidal Santiago de Mendonça
cargo: Secretária de Estado de cultura
Matrícula: 5075351-1
Quantidade de diárias: 11 e 1/2 (onze e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: Glasgow-Escócia/reino Unido e demais países
Período: 03 a 14 de novembro de 2021.
Objetivo: a fim de participar da 26th UN Climate Change Conference of the 
Parties (coP26).   
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 724025

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.085 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/841484
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rodaNdo 
a cUlTUra XVi” referente à iN 496/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora 
Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº 32026/1 cargo: aGENTE adM, 
Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o servidor Marcelo 
dos Santos carmo, matrícula nº 5888124 cargo: TÉcNico EM GESTÃo 
cUlTUral , Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 723639
Portaria Nº 1.086 de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/1085580
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “TriloGia 
MUSical” referente à iN 497/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora Marcela 
corrêa franco, matrícula nº 5934241/1 cargo: aSSESSora ESPEcial 1 , 
Setor/local de Trabalho: dic , e como fiscal Substituto o servidor Sandra 
Maria do Nascimento andrade, matrícula nº  5935624 cargo aSSESSora, 

Setor/local de Trabalho: GaPrES
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 723643

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
carta coNVite Nº 001/2021 - rePetiÇÃo
a fundação cultural do Estado do Pará, torna público para conhecimen-
to dos interessados que a carTa coNViTE n° 001/2021 – rEPETiÇÃo, 
realizada no dia 03/11/2021, cujo objeto é coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM SErViÇoS TÉcNicoS dE arQUiTETUra E ENGE-
NHaria Para a ElaBoraÇÃo dE ProJETo EXEcUTiVo dE PrEVENÇÃo 
E coMBaTE coNTraiNcÊNdio E coNTrolE dE PÂNico, aS BUilT do 
ProJETo arQUiTETÔNico, iNclUiNdo docUMENToS TÉcNicoS, ESPE-
cificaÇÕES TÉcNicaS, PlaNilHaS dE QUaNTiTaTiVoS E cUSToS, Pla-
NilHa dE coMPoSiÇÃo dE cUSToS UNiTárioS, dE SErViÇoS E croNo-
GraMafÍSico-fiNaNcEiro Para aTENdEr o PrÉdio do cUrro VElHo, 
caSa daS arTES, caSa da liNGUaGEM E TEPWH, foi considerada fra-
caSSada. as razões que motivaram a decisão encontram-se à disposição 
dos interessados para consulta na comissão Permanente de licitação da 
fcP, no endereço sito a av. Gentil Bittencourt, nº 650, 4º andar, na sala 
do Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc, Bairro de Nazaré, 
Belém-Pa
Bruno de araújo reis
Presidente da cPl/fcP

Protocolo: 723603

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 496/2021
PaE: 2021/841484
objeto: ProJETo “rodaNdo a cUlTUra XVi”, no qual os artistas: BrU-
No MEScoUTo, MicHEllY aMador, dUPla lUcaS E iroN, ElMa MaUES, 
iZiS QUarESMa, BaNda Balada MiX, BaNda forrÓ TUdÃo, BaNda loS 
BrEGaS, BaNda PaNKadÃo do forrÓ, BaNda aÇai laTiNo, BaNda o 
BEiJo dEla, aNNY loPES, laYNa BElliNi se apresentarão formato digital 
– liVE e gravações de vídeos em 06/11/2021, no Município de ananin-
deua/Pa das 09h às 21h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 663/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf215229; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$110.000,00
data: 03/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 496/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 496/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 03/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 723646
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 497/2021
PaE: 2021/1085580
objeto: ProJETo “TriloGia MUSical”, no qual os artistas: iZa HaBEr, 
alÊ NaVEGaNTES, YUri GUEdElHa, Toca GUiTarrada, MarMENiNo, 
NilSoN cHaVES, lUciNHa BaSToS, BaNda alTErNaTiVa se apresenta-
rão formato digital – liVE e gravações de vídeos em em 08/11/2021, das 
10h às 17h, no Município de Belém – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 659/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049219 ; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aUTHÊNTica coNSUlToria, inscrita no cNPJ 
26.959.836/0001-01
Valor Total: r$90.000,00
data: 03/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 497/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 497/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 03/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 723656
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1089 - cGP/FcP de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/ 1236200-dli, datado de 
28/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diária a colaboradora 
eventual abaixo mencionada, a fim de participar, como palestrante, da pro-
gramação da festa literária internacional do Xingu - fliX – festa literária 
internacional do Xingu, no município de altamira,

NoME Passaporte VÍNcUlo PErÍodo diária
isabel Maria figueiredo de almeida Santos 08072406 colaboador eventual 31/10 a 06/11/2021 6 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 724004
Portaria Nº 1091 - cGP/FcP de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/ 1236292-dli, datado de 
28/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a colaboradora 
eventual abaixo mencionada, a fim de participar como palestrante, da pro-
gramação da festa literária internacional do Xingu - fliX – festa literária 
internacional do Xingu, no município de altamira,

NoME c.P.f VÍNcUlo PErÍodo diária
VEroNiQUE MariNa JEaNNE BalloT 478.243.958-04 colaboador eventual 02 a 05/11/2021 3 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 723995
Portaria coLetiVa Nº 1088 - cGP/FcP de 03 de NoVeMBro de 
2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/ 1230381-cPEd, datado 
de 27/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diária aos colaboradores 
eventuais abaixo mencionados, a fim de participarem da programação da 
festa literária internacional do Xingu - fliX – festa literária internacional 
do Xingu, como instrutores que irão ministrar workshops em nome da fcP, 
no município de altamira,

NoME c.P.f VÍNcUlo PErÍodo diária
Simone carla alves Gil 586.278.042-49 colaborador eventual 04 e 05/11/2021 1 ½João de castro ribeiro 026.126.742-68

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 723911

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

adMissÃo de serVidor
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 17/2021, para contratação do artista Jairo 
laercio coelho chaves para participar do XXXiii festival internacional de 
Música do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novem-
bro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 1.165,00 (um mil cento e sessenta e cinco reais). conforme pro-
cesso Nº. 2021/1145416 (PaE).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 723380

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 137/2021 - FcG de 03.11.2021
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
rESolVE:
dESiGNar a servidora ScHEila liMa dE SoUSa – Secretária de diretoria - 
matrícula nº. 57225754/4, para substituir em virtude de férias, no período 
de 03.11.2021 a 02.12.2021 a servidora dESirÉE d aNZicoUrT NaSci-
MENTo alVES – assessora de controle interno- matrícula nº. 7565485/3.
autorização: Processo nº. 2021/1203325
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 723622

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 18/2021
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física lUciaNa loUrENÇo arraES, 
cPf nº 791.579.042-00.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pela violista luciana lou-
renço arraes no XXXiii festival internacional de Música do Pará - 
fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1149187(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 7.000,00 (sete miil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723381
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 19/2021
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física MarcUS ViNiciUS MiraNda GUE-
dES, inscrita no cPf sob o nº 715.362.482.15.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo violista MarcUS ViNi-
ciUS MiraNda GUEdES no XXXiii festival internacional de Música do 
Pará - fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1152730(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (um mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723383
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 20/2021
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física JÚlio liMa dE frEiTaS NETo, 
cPf nº 834.149.592-91.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo violista JÚlio liMa 
dE frEiTaS NETo no XXXiii festival internacional de Música do Pará - 
fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/114584(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723385
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 21/2021
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34 e a empresa JUlio WarKEN ZaBalETa, inscrita no 
cNPJ sob o nº 40.466.324/0001-34.
DO OBJETO: Prestação de serviços artísticos pelo flautista JULIO WA-
rKEN ZaBalETa, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - 
fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1159811(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 9.000,00 (nove mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723387
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 15/2021
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, a empresa S P BiZETTi ProdUcoES cUlTUraiS-
ME, cNPJ nº. 15.026.314/0001-30.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo violoncelista antô-
nio lauro del claro no XXXiii festival internacional de Música do Pará - 
fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1140015(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
021.

Protocolo: 723375
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 15/2021
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física arTHUr JoSÉ NaSciMENTo alVES, 
cPf nº 616.252.642-91.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo violoncelista arthur 
José Nascimento alves no XXXiii festival internacional de Música do 
Pará - fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1141519(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (um mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723377
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 22/2021
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física carMElo dE loS SaNToS, cPf nº 
911.477.350-34.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo violinista carme-
lo de los Santos no XXXiii festival internacional de Música do Pará - 
fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1161659(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 7.000,00 (sete mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723389
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 23/2021
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física faBio fErrEira dE MoraES, cPf 
nº 528.273.132-00.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo tubista fabio fer-
reira de Moraes no XXXiii festival internacional de Música do Pará - 
fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1180701(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (um mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723391
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 24/2021
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física flaVio colliNS coSTa, cPf nº 
305.944.722-53.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo violinista flavio collins cos-
ta no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocor-
rerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 2021/1183874(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (um mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723393
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 17/2021
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física Jairo laErcio coElHo cHaVES, 
cPf nº 278.606.552-68.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo violista Jairo laer-
cio coelho chave no XXXiii festival internacional de Música do Pará - 
fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 

nº. 2021/1145416(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (um mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo 
- Superintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723379
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 25/2021
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física NiKolaY aTaNaSSoV SaPoUNd-
JiEV, cPf nº 12.581.612-49.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo Violinista Nikolay 
atanassov Sapoundjiev no XXXiii festival internacional de Música do 
Pará - fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1206236(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (um mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723395

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 24/2021, para contratação do artista flavio 
collins costa para participar do XXXiii festival internacional de Música do 
Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novembro de 2021 
na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais). conforme 
processo nº 2021/1183874 (PaE).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 723394
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 23/2021, para contratação do artista fabio 
ferreira de Moraes para participar do XXXiii festival internacional de Mú-
sica do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novembro 
de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais). conforme 
processo nº 2021/1180701 (PaE).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 723392
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 22/2021, para contratação do artis-
ta carmelo de los Santos para participar do XXXiii festival internacio-
nal de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 
2021/1161659 (PaE).
Valor: r$ 7.000,00 (Sete mil reais).
Belém, Pa, xx de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG

Protocolo: 723390
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 16/2021, para contratação do artista arthur 
José Nascimento alves para participar do XXXiii festival internacional de 
Música do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novem-
bro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 1.165,00 (um mil cento e sessenta e cinco reais). conforme pro-
cesso Nº2021/1141519 (PaE).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo -  Superintendente da fcG.

Protocolo: 723378
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 15/2021, para contratação da empresa S P 
BiZETTi ProdUcoES cUlTUraiS-ME visando a participação do violoncelis-
ta antônio lauro del claro para participar do XXXiii festival internacional 
de Música do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de 
Novembro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais). conforme processo Nº. 2021/1140015 
(PaE).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 723376
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 21/2021, para contratação da empresa 
JULIO WARKEN ZABALETA visando a participação do flautista Júlio Wa-
rken Zabaleta para participar do XXXiii festival internacional de Música 
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do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novembro de 
2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 9.000,00 (Nove mil reais). conforme processo Nº 2021/1159811 
(PaE).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 723388
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 20/2021, para contratação do artista Júlio 
lima de freitas Neto para participar do XXXiii festival internacional de 
Música do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novem-
bro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais). conforme 
processo Nº. 2021/1154584 (PaE).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 723386
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 19/2021, para contratação do artista Marcus 
Vinicius Miranda Guedes para participar do XXXiii festival internacional de 
Música do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novem-
bro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais). conforme 
processo Nº. 2021/1152730 (PaE).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 723384
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 18/2021, para contratação da artista lucia-
na lourenço arraes para participar do XXXiii festival internacional de Mú-
sica do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novembro 
de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 7.000,00 (Sete mil reais). conforme processo Nº. 2021/1149187 
(PaE).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 723382

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

diÁria
.

Portaria Nº 737 de 27 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
o ordenador de despesas da Secretaria de Estado de comunicação 
em exercício, usando de suas atribuições legais e conforme Proc. nº 
2021/1226159/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 10 ½ (dez diárias e meia), que se 
deslocará para Glasgow (Escócia), no período de 03 a 13 de novembro de 
2021, com o objetivo de Acompanhar a Agenda Oficial do Governo do Es-
tado durante a 26ª CONFERÊNCIA DAS PARTES DA ONU PARA MUDANÇAS 
cliMáTicaS – coP 26.
NoME: VEra lÚcia alVES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 3180824
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Hamilton Pinheiro da costa Júnior
ordenador de despesas

Protocolo: 723967
Portaria Nº 759 de 28 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1236619/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que se deslo-
cará para o município de Santarém, no período de 02 a 03 de novembro de 
2021, para cobertura da pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MaTrÍcUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 760 de 28 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1236568/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 1½ (uma diária e meia), que se deslo-
cará para o município de Santarém, no período de 02 a 03 de novembro de 
2021, para cobertura da pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Giovanna figueiredo de abreu
MaTrÍcUla: 5951699
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 758 de 28 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1236709/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que se des-
locará para o município de Santarém, no período de 02 a 03 de novembro 
de 2021, para produção de conteúdo e cobertura nas redes sociais do 
governo do Pará.
NoME: Wagner luiz da Silva Pinheiro júnior
MaTrÍcUla: 5957661
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 737 de 28 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1236539/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 1½ (uma diária e meia), que se deslo-
cará para o município de Santarém, no período de 02 a 03 de novembro de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 755 de 22 de outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1209888/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a colaboradora eventual relacionado; 5½ (cinco diárias e 
meia), que se deslocará para o município de ipixuna do Pará/Pa no período 
de 08 a 13 de novembro de 2021, para ministrar a oficina de Publicidade 
e Propaganda promovida pela diretoria de comunicação Popular e comu-
nitária/SEcoM.
NoME: EVElYN criSTiNa fErrEira dE aQUiNo
cPf: 863.939.952-20
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 756 de 22 de outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1209017/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a colaboradora eventual relacionado; 5½ (cinco diárias e meia), 
que se deslocará para o município de ipixuna do Pará/Pa no período de 08 
a 13 de novembro de 2021, para ministrar a oficina de Produção Cultural 
promovida pela diretoria de comunicação Popular e comunitária/SEcoM.
NoME: aNa PaUla SilVa cÂMara
cPf: 801.857.892-34
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 735 de 21 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1204954/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 5½ (cinco diárias e meia), que se des-
locará para o município de ipixuna do Pará/Pa, no período de 08 a 13 de 
novembro de 2021, para coordenar as oficinas de Produção Cultural e Pu-
blicidade e Propaganda promovidas pela diretoria de comunicação Popular 
e comunitária/SEcoM.
NoME: adriana Barreto albuquerque Pinto
MaTrÍcUla: 5911926
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 723442

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 357/2021, de 03 de NoVeMBro de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão–fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do ofÍcio nº 098/2021-GaB-fUNTElPa, de 28 
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de outubro de 2021, contido nos autos do Processo nº 2021/1236951, de 
28 de outubro de 2021;
r E S o l V E:
i – EXoNErar arlENE criSTiNa SilVa SiQUEira, matricula 8080070/2 ,
do cargo em comissão de coordENador dE NÚclEo, lotada na coorde-
nadoria de recursos Humanos
ii – NoMEar aMaNda criSTiNa JardiM doS SaNToS, para exercer o 
cargo em comissão de coordENador dE NÚclEo, lotada na coordena-
doria de recursos Humanos
iii – os efeitos desta portaria entrarão em vigor a partir de 01/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 723673

.

.

errata
.

errata da Portaria de Férias, os servidores abaixo identificados da Por-
taria 356/2021, dE 29 dE oUTUBro dE 2021, que trata da coNcESSÃo 
dE fEriaS, dos servidores, publicada em doE 34.755 de 03 de Novembro 
de 2021:
onde se lê:

NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo
daNiEla Maria TaVarES roUMiE 5947519/1 02/04/20 a 01/04/2021 03/01/2022 a 17/01/2022

lUiZ carloS da SilVa GoNcalVES 5951027/1 01/10/19 a 30/09/20 01/10/20 a 30/09/21 03/01/2022 a 17/01/2022

Lê-se:
NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

daNiEla Maria TaVarES roUMiE 5947519/1 02/04/20 a 01/04/2021 03/01/2022 a 16/01/2022
lUiZ carloS da SilVa GoNcalVES 5951027/1 01/10/20 a 30/09/21 03/01/2022 a 17/01/2022

Errata: REMOVER da Portaria de Férias, os servidores abaixo identificados 
da Portaria 356/2021, dE 29 dE oUTUBro dE 2021, que trata da coN-
cESSÃo dE fEriaS, dos servidores, publicada em doE 34.755 de 03 de 
Novembro de 2021:

NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo JaNEiro/2022
aNa PaUla aZEVEdo coSTa 5947347/1 22/03/2019 22/03/20 a 21/03/21

arNaldo aUGUSTo rodriGUES da foNSEca 5905960/2 02/05/2018 02/05/20 a 01/05/21
daNiEl BarroSo 7004958/1 16/06/1987 16/06/20 a 15/06/21

fElliPY fErNaNdo fErrEira SoarES 55589395/2 04/07/2011 04/07/20 a 03/07/21
JoSE ricardo fErrEira coSTa 5942091/1 02/05/2018 02/05/20 a 01/05/21

lUcaS PadilHa dE SoUSa 55589529/1 22/06/2007 22/06/20 a 21/06/21
SoraYa criSTiNa MElo WaNZEllEr 5891393/1 01/08/2011 01/08/20 a 31/07/21

Protocolo: 723810

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 003/2021
ProcESSo Nº 2019/73388
contrato Nº 001/2020
PrEGÃo ElETrÔNicoº 009/2019
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n. º 001/2020 pelo período de 12 (doze) meses, 
sendo de 08 de janeiro de 2022 a 08 de janeiro de 2023.
data de assinatura: 27/10/2021
Valor Global: r$ 428.664,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e seiscentos 
e sessenta e quatro reais ).
fundamento legal: art. 57, ii,  da lei federal n. º 8.666/93;
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.126.1508.8238
Elemento: 33.90.40
fonte: 0101
Pi: 412.000.8238c
contratado: SKYTEcH coMÉrcio dE aParElHoS E EQUiPaMENToS dE 
TElEcoMUNicaÇÃo E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 07.287.034/0001-58
Endereço: rua dos leites 01, loja 210 – centro – Santo antônio de Pádua 
– rJ – cEP 28470-000.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 723415

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021
ProcESSo Nº 2021/957338
a fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, por intermédio de seu 
Pregoeiro, torna público que a licitação realizada no dia 25/10/2021, às 
10h00min, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 013/2021, que objetiva 
a aquisição de Um Transmissor de fM de 10 Kw, Banda larga, foi conside-
rada fracaSSada, tendo em vista o não atendimento dos interessados às 
exigências do edital.
Belém (Pa), 13 de novembro de 2021.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial - FUNTELPA

Protocolo: 723631

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 022/2021
ProcESSo Nº 2021/867496
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii do art. 4° da lei n° 
10.520/2002, art. 13 inciso Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 5º, § 
2º, inciso iX e art. 8º inciso XiV do decreto Estadual nº 534/2020, e con-
forme parecer jurídico constante no Processo administrativo 2021/867496, 
resolve “HoMoloGar” a decisão do Pregoeiro Benedito ivo Santos Silva, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 022/2021, que objetiva a coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS a SErEM EXEcUTadoS dE for-
Ma EVENTUal, coNSiSTENTES Na adMiNiSTraÇÃo, GErENciaMENTo, 
EMiSSÃo E forNEciMENTo dE docUMENTo dE lEGiTiMaÇÃo dE aPro-
XiMadaMENTE 260 (dUZENToS E SESSENTa) ValES aliMENTaÇÃo,  Por 
MEio dE carTÕES MaGNÉTicoS E/oU ElETrÔNicoS, EQUiPadoS coM 
cHiP dE SEGUraNÇa; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, à empresa: coNNEcTa coMErcio dE iNforMáTica E 
TElEcoM lTda, cNPJ: 12.387.832/0001-91, com o Valor GloBal: r$ 
327.534,48 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais 
e quarenta e oito centavos).
ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 03 de novembro de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 723601
terMo de HoMoLoGaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 020/2021
ProcESSo Nº 2021/932239
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii do art. 4° da lei n° 
10.520/2002, art. 13 inciso Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 5º, § 
2º, inciso iX e art. 8º inciso XiV do decreto Estadual nº 534/2020, e con-
forme parecer jurídico constante no Processo administrativo 2021/932239, 
resolve “HoMoloGar” a decisão do Pregoeiro Benedito ivo Santos Silva, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2021, que objetiva a coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS E iNSTa-
laÇÃo dE 02 (doiS) liNKS dEdicado dE iNTErNET dE 20MB cada; 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, à em-
presa: coNNEcTa coMErcio dE iNforMáTica E TElEcoM lTda, cNPJ: 
12.061.413/0001-65, com o Valor GloBal: r$ 8.496,00 (oito mil qua-
trocentos e noventa e seis reais).
ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 03 de novembro de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 723482

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 022/2021
ProcESSo Nº 2021/867496
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da PorTaria Nº 011/2021, de 25 janeiro de 2021, e observadas as dis-
posições da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, 
decreto federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidia-
riamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, 
conforme art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico 
nº 022/2021, que objetiva a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS a SErEM EXEcUTadoS dE forMa EVEN-
TUal, coNSiSTENTES Na adMiNiSTraÇÃo, GErENciaMENTo, EMiSSÃo 
E forNEciMENTo dE docUMENTo dE lEGiTiMaÇÃo dE aProXiMada-
MENTE 260 (dUZENToS E SESSENTa) ValES aliMENTaÇÃo,  Por MEio 
dE carTÕES MaGNÉTicoS E/oU ElETrÔNicoS, EQUiPadoS coM cHiP 
dE SEGUraNÇa; com base nos elementos constantes do processo corres-
pondente, à empresa: MaXXcard adMiNiSTradora dE carTÕES lTda, 
cNPJ: 12.387.832/0001-91.
Valor GloBal: r$ 327.534,48 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e 
trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Belém, 03 de novembro de 2021.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 723533

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 358/2021, de 03 de NoVeMBro 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;
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coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 48/2021 da cooTV/fUN-
TElPa, de 27/10/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2021/1224865, de 27/10/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor lUiZ carloS dE SoUZa MEN-
dES, matrícula n.º 7005849/1, ocupante do cargo de aUX.oP.UN.PorT. 
EXTErNo, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de
castanhal, na data de 03/11/2021, com o objetivo de realizar serviços de
transmissão do jogo caSTaNHal X PaYSaNdU, no Município de castanhal,
pela coPa VErdE.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 723666

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.687/2021- Gs/sedUc
a SEcrETária dE ESTado dE EdUcaÇÃo, no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas por lei e previstas no art. 138, parágrafo único, V, da 
constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Estadual n.o 1.359, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 01 de setembro de 2015, que regulamenta o 
acesso à informações públicas no Poder Executivo Estadual, em especial 
art. 61;
coNSidEraNdo a instrução Normativa da auditoria Geral do Estado nº 
001/2015, de 03 de setembro de 2015;
rESolVE:
art. 1º – rEVoGar, a PorTaria Nº 704/2020- GS/SEdUc, de 01/06/2020, 
publicada no doE Nº 34.242, 03/06/2020, a contar de 28/07/2021;
art. 2º - dESiGNar os Servidores abaixo relacionados, para exercer, com 
zelo e transparência, no âmbito deste Órgão/Entidade, às atribuições, res-
ponsabilidades e competências de autoridades de Gerenciamento, obser-
vando-se, tempestivamente, aos preceitos legais e constitucionais, em es-
pecial aos procedimentos estabelecidos no decreto Estadual nº 1.359/2015 
e demais exigências normativas aplicáveis.

MaTrÍcUla NoME carGo
5949101-1 TErEZiNHa dE JESUS BarroS laVarEda coordENadora dE rEcUrSoS adMiNiSTraTiVoS
67219847-5 BárBara MilENE da coSTa forTES coordENadora
57212353-1 caroliNa EdiTH alMEida raiNiEri TÉcNica EM GESTÃo PÚBlica
5794854-1 Nilda Maria SaNToS dE oliVEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
57230978-1 Marco aNTÔNio da SilVa PErEira oUVidor
6403130-2 rodriGo NUNES Polaro aSSESSor PolÍTico
6030610-3 EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa SEcrETária dE ESTado dE EdUcaÇÃo

art. 3º - ficam revogadas as disposições anteriores.
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 03 de novembro de 2021.
EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 723668

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria Nº 151/2021-cPsP
Término de vínculo: 27/06/2018
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: KlEBEr MaUricio dE aBrEU SilVa
cargo: Servente
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 152/2021-cPsP
Término de vínculo: 01/09/2021
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: JUliaNE da crUZ alMEida
cargo: Merendeira
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 153/2021-cPsP
Término de vínculo: 04/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: doUGlaS dUarTE da coSTa
cargo: Merendeira
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 154/2021-cPsP
Término de vínculo: 21/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação

Nome do servidor: lEoNardo JoSE NoGUEira fErNaNdES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 155/2021-cPsP
Término de vínculo: 19/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: BENEdiTo GoNcalVES coSTa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 156/2021-cPsP
Término de vínculo: 29/09/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: UllE dE JESUS MElo alVES
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 157/2021-cPsP
Término de vínculo: 01/04/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: JETUr liMa dE caSTro
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 158/2021-cPsP
Término de vínculo: 21/09/2021
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: dEUZiVaNia TarracaNa KaraJa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 159/2021-cPsP
Término de vínculo: 01/10/2021
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: WESclEY coSTa da SilVa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 160/2021-cPsP
Término de vínculo: 30/09/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNa caTariNa MaToS dE oliVEira
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 161/2021-cPsP
Término de vínculo: 11/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: JadSoN alBUQUErQUE doS SaNToS
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 162/2021-cPsP
Término de vínculo: 13/09/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: EdilEia coNcEicao SalES dE aViZ
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 163/2021-cPsP
Término de vínculo: 21/09/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: raaB SilVa PoNTES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 164/2021-cPsP
Término de vínculo: 14/09/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: WalQUiria fErNaNdES dE SoUSa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 165/2021-cPsP
Término de vínculo: 01/09/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: raQUEl loPES SoarES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
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ato: Portaria Nº 171/2021-cPsP
Término de vínculo: 06/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Maria roZiclEidE MacEdo aZaNcorT
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 172/2021-cPsP
Término de vínculo: 13/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: lEila dE NaZarE MalcHEr corrEa
cargo: Serventer
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 173/2021-cPsP
Término de vínculo: 19/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: roZiETE do Socorro da TriNdadE PErdiGao
cargo: Merendeira
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 174/2021-cPsP
Término de vínculo: 02/08/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: EdiMilSoN GEoVaNE daMaZio
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 175/2021-cPsP
Término de vínculo: 01/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: ElENir PirES da iGrEJa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 176/2021-cPsP
Término de vínculo: 01/08/2021
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Mario NUNo NUNES dE MoraES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 723574

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo LiceNÇa saÚde
NoME: ElaiNE cElia dE oliVEira coSTa
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 03/08/21 a 17/08/21
MaTrÍcUla: 57234118/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE Maria aMaral/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 80449
NoME: EriKa criSTiaNY SoUZa dE oliVEira GoMES
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 03/10/21 a 31/12/21
MaTrÍcUla: 5820804/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE NUrEMBErG filHo/BElEM
laUdo MÉdico: 80389
NoME: fErNaNda do Socorro oliVEira da coSTa
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 19/09/21 a 17/12/21
MaTrÍcUla: 5777640/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE dilMa caTTETE/BElEM
laUdo MÉdico: 79890
NoME: GiSElE MilENa da SilVa MoraiS MiraNda
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 13/09/21 a 11/11/21
MaTrÍcUla: 54183618/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE oSValdo crUZ/caPiTao Poco
laUdo MÉdico: 79896
NoME: iVaNY liSBoa SaNToS
coNcESSÃo: 120 diaS
PErÍodo: 02/07/21 a 29/10/21
MaTrÍcUla: 5897119/1 carGo: TEc. GESTao
loTaÇÃo: EE SalESiaNa TraBalHo/BElEM
laUdo MÉdico: 80116
NoME: JaiME aNToNio PirES NEVES caMPoS
coNcESSÃo: 51 diaS
PErÍodo: 28/08/21 a 17/10/21
MaTrÍcUla: 5152763/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE criSTo rEdENTor/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 80114
NoME: JoacEli SENa rodriGUES
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 14/09/21 a 12/12/21

MaTrÍcUla: 57208309/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE lEoNidaS MoNTE/aBaETETUBa
laUdo MÉdico: 80137
NoME: KEYdSoN EMaNUEl Garcia coSTa
coNcESSÃo: 120 diaS
PErÍodo: 25/09/21 a 22/01/22
MaTrÍcUla: 5904919/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoaQUiM ViaNa/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 80036
NoME: laUra Maria aMErico da SilVa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 28/09/21 a 26/11/21
MaTrÍcUla: 54188281/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE  iSaUra BaHia/MocaJUBa
laUdo MÉdico: 79974
NoME: lEila caSTro GoNÇalVES
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 18/09/21 a 16/11/21
MaTrÍcUla: 54183301/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE coNSUElo SoUZa/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 80455
NoME: lUciaNNa Maria cardoSo TEiXEira
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 24/09/21 a 22/11/21
MaTrÍcUla: 57208945/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE SÃo VicENTE dE PaUla
laUdo MÉdico: 80115
NoME: lUciaNNa Maria cardoSo TEiXEira
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 24/09/21 a 22/11/21
MaTrÍcUla: 57208945/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE S VicENTE PaUla/BElEM
laUdo MÉdico: 80115
NoME: lUciNEi MiraNda doS rEiS
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 11/09/21 a 09/11/21
MaTrÍcUla: 57213831/1 carGo: TEc.  GESTao
loTaÇÃo: 13 UrE/BrEVES
laUdo MÉdico: 80288
NoME: MarcElo riBEiro dE MESQUiTa
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 18/09/21 a 16/12/21
MaTrÍcUla: 57208244/1 carGo: ESPEcialiSTa EM EdUcaÇÃo
loTaÇÃo: EE cENTro ESPEraNÇa
laUdo MÉdico: 80281
NoME: Maria dE loUrdES da SilVa Maia
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 23/08/21 a 21/10/21
MaTrÍcUla: 5342724/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo MÉdico: 80274
NoME: Maria diViNa rodriGUES fErrEira
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 05/09/21 a 19/09/21
MaTrÍcUla: 730742/1 carGo: EScr daTil
loTaÇÃo: EE lUiZ N dirEiTo/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 80267

Protocolo: 723669

diÁria
.

Portaria de diarias No. 50121/2021
oBJETiVo: conduzir o técnico da drTi para realizar visita na EEEM Julia 
Passarinho, localizada no Município de cametá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
caMETa / BElEM / 03/11/2021 - 04/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: Mario aldENor oliVEira BarroSo
MaTrÍcUla: 448460
cPf: 26865920287
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723739
Portaria de diarias No. 50164/2021
OBJETIVO: Conduzir o técnico da CRM para realizar fiscalização da entrega, 
instalação, bem como realizar tombamento, assinatura no termo de movi-
mentação de bens móveis e recebimento eletrônico no sistema de patrimô-
nio - SiPSPaT (WEB de ares condicionares - contrato 116/19 nas EE Belina 
C Coutinho (Capitão Poço) e EE Pacificio L Costa (Garrafão do Norte) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
caPiTao Poco / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 04/11/2021 Nº 
diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 04/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: SaMUEl fErrEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 456535
cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723970
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Portaria de diarias No. 50030/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 29/10/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 7
rio dE JaNEiro / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: BENEdiTo JoSE alENcar GaMBoa
MaTrÍcUla: 213527
cPf: 10570233291
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723972
Portaria de diarias No. 50136/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 316962
cPf: 25101684287
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723959
Portaria de diarias No. 50125/2021
oBJETiVo: fiscalização, tombamento, assinatura no termo de movimen-
tação de bens móveis e recebimento eletrônico no sistema de patrimônio 
- SiPSPaT de WEB da instalação de lousas de vidro - contrato 1098/20- na 
ETPP (Breves).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: aNToNio JoSE dE SoUZa rodriGUES
MaTrÍcUla: 57212349
cPf: 60843721200
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723962
Portaria de diarias No. 50124/2021
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem serviços elétricos 
referente a instalação de transformador e cabos - ata de Transformadores 
na EEEFM Maria da Conceição Malheiros (Irituia) fiscalização de obras na 
EEEFM Pacifico Leão - conv. 236/2018 (Garrafão do Norte) e Serviços elé-
tricos referente a instalação de transformador e cabos - ata de Transforma-
dores na EEEfM Padre Marino contti (Mãe do rio) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
iriTUia / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 04/11/2021 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / MaE do rio / 04/11/2021 - 05/11/2021 Nº di-
árias: 1
MaE do rio / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Marco aNToNio caMPoS da coNcEicao
MaTrÍcUla: 57232093
cPf: 29777127200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723951
Portaria de diarias No. 50126/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: JoSE Maria GoMES
MaTrÍcUla: 760927
cPf: 28345495249
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723943
Portaria de diarias No. 50024/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 27/10/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 9
rio dE JaNEiro / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do Socorro dE caMPoS MoNTEiro
MaTrÍcUla: 350095
cPf: 14223465287
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723982

Portaria de diarias No. 50027/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 27/10/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 9
rio dE JaNEiro / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GiSEllE rEBoUcaS dE PaUla
MaTrÍcUla: 5327342
cPf: 26393182253
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723975
Portaria de diarias No. 50025/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 27/10/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 9
rio dE JaNEiro / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarlUcE dE carValHo fariaS
MaTrÍcUla: 57210662
cPf: 68543050200
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723986
Portaria de diarias No. 50042/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 27/10/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 9
rio dE JaNEiro / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roSa Maria raYol rEiS
MaTrÍcUla: 5787947
cPf: 39148793272
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723992
Portaria de diarias No. 50026/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 27/10/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 9
rio dE JaNEiro / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoYcE Marcia BraGa do aMaral
MaTrÍcUla: 57197635
cPf: 69025592287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723978
Portaria de diarias No. 50186/2021
oBJETiVo: realizar reunião técnica administrativa com a equipe do Núcleo 
de EJA, afim de orientação sobre a solicitação de implementação do CEEJA 
no município.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº 
diárias: 2
Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: lUcElia lEiTE fErrEira
MaTrÍcUla: 57194789
cPf: 71059202204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723794
Portaria de diarias No. 50120/2021
oBJETiVo: Visita na EEEM Julia Passarinho, localizada no Município de ca-
metá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
caMETa / BElEM / 03/11/2021 - 04/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: liSaNdro da SilVa VaScoNcEloS
MaTrÍcUla: 305421
cPf: 05675375287
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE ENGENHaria / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723790
Portaria de diarias No. 50139/2021
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem fiscalização de 
obras na EMf Brejo Grande do araguaia (Brejo Grande do araguaia).
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oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEJo GraNdE do araGUaia / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº 
diárias: 0
BrEJo GraNdE do araGUaia / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº 
diárias: 2.5
NoME: fraNciSco SalES da SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 557811
cPf: 04541839253
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723775
Portaria de diarias No. 50134/2021
oBJETiVo: conduzir os servidores da crM para realizar entrega de mate-
riais permanente (conjunto professor, cadeira universitária, conjunto alu-
no, nobreak, computador completo e kit cozinha) na EE Pacifico L Costa 
(Garrafão do Norte).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: HErcUlES Garcia SaNTaNa
MaTrÍcUla: 674869
cPf: 29167620272
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723783
Portaria de diarias No. 50132/2021
oBJETiVo: conduzir os servidores da crM para realizar entrega de mate-
riais permanente (conjunto professor, cadeira universitária, conjunto alu-
no, nobreak, computador completo e kit cozinha) na EE Pacifico L Costa 
(Garrafão do Norte).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf
MaTrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723770
Portaria de diarias No. 50135/2021
oBJETiVo: fiscalização da entrega, instalação, bem como realizar tom-
bamento, assinatura no termo de movimentação de bens móveis e re-
cebimento eletrônico no sistema de patrimônio - SiPSPaT (WEB de ares 
condicionares - contrato 116/19 nas EE Belina c coutinho (capitão Poço) e 
EE Pacificio L Costa (Garrafão do Norte) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
caPiTao Poco / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 04/11/2021 Nº 
diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 04/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723768
Portaria de diarias No. 50129/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: aMaNdio PErEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5910283
cPf: 20839600259
carGo/fUNÇÃo:GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723765
Portaria de diarias No. 50065/2021
oBJETiVo: assessoramento Técnico-Pedagógico no anexo da aldeia Goro-
tire da EEEM João Pinto Pereira, município de cumaru do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUMarU do NorTE / 03/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 3
cUMarU do NorTE / BElEM / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrEia fErNaNda aMBroSio caMPElo
MaTrÍcUla: 54191627
cPf: 63933527287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723762
Portaria de diarias No. 49215/2021
oBJETiVo: realizar visita técnica para assessoramento pedagógico das 
ações de implantação da Base Nacional comum curricular BNcc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iTaiTUBa / PlacaS / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2

PlacaS / iTaiTUBa / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: diElEN PriScilla SaNToS da rESSUrrEcao
MaTrÍcUla: 57203008
cPf: 85025542200
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723758
Portaria de diarias No. 50066/2021
oBJETiVo: assessoramento Técnico-Pedagógico no anexo da aldeia Goro-
tire da EEEM João Pinto Pereira, município de cumaru do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUMarU do NorTE / 03/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 3
cUMarU do NorTE / BElEM / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: VEraNEiZE doS aNJoS alVES
MaTrÍcUla: 5960973
cPf: 64735109234
carGo/fUNÇÃo:coordENador / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723753
Portaria de diarias No. 50127/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: daMiao fErrEira do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 941778
cPf: 33208174268
carGo/fUNÇÃo:EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723749
Portaria de diarias No. 50128/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: fraNciSco JoSE do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 349984
cPf: 16648463287
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723751
Portaria de diarias No. 49959/2021
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 / caMETa / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2
caMETa / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia criSTiNa dE aNdradE PaES dE lira
MaTrÍcUla: 5053196  cPf: 23430273234
carGo/fUNÇÃo:NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723746
Portaria de diarias No. 50131/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: HoNorio da SilVa NETo
MaTrÍcUla: 6400850
cPf: 18750400215
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723850
Portaria de diarias No. 50185/2021
oBJETiVo: realizar reunião técnica administrativa com a equipe do Núcleo 
de EJA, afim de orientação sobre a solicitação de implementação do CEEJA 
no município.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº 
diárias: 2
Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: ilKa JoSEaNE PiNHEiro oliVEira
MaTrÍcUla: 54188105
cPf: 36831239234
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723854
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Portaria de diarias No. 50119/2021
oBJETiVo: ViSiTa Na EEEfM doM Mario dE MiraNda VilaS BoaS (BU-
JarÚ) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 03/11/2021 - 04/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723875
Portaria de diarias No. 50130/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: alESSaNdra carValHo caValcaNTE
MaTrÍcUla: 57211429
cPf: 46217258234
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723871
Portaria de diarias No. 50118/2021
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS da drTi Para rEaliZarEM ViSiTa 
Na EEEfM doM Mario dE MiraNda VilaS BoaS (BUJarÚ) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 03/11/2021 - 04/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: dElToN da roSa BorGES
MaTrÍcUla: 57216733
cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723862
Portaria de diarias No. 50039/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 29/10/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 7
rio dE JaNEiro / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alBErTo lUiZ BENTES da SilVa
MaTrÍcUla: 538272
cPf: 04162854220
carGo/fUNÇÃo:Prof. colaBorador NiVEl SUPErior / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723909
Portaria de diarias No. 50040/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 29/10/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 4
rio dE JaNEiro / BElEM / 02/11/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio fElicio SoUZa PiNTo
MaTrÍcUla: 467839
cPf: 14566257215
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723905
Portaria de diarias No. 50029/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 29/10/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 7
rio dE JaNEiro / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alaN HENriQUE da GUia E SilVa dE alMEida
MaTrÍcUla: 5941028
cPf: 08538601733
carGo/fUNÇÃo:fiSioTEraPEUTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723898
Portaria de diarias No. 50138/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras na EMf Brejo Grande do araguaia (Brejo 
Grande do araguaia).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEJo GraNdE do araGUaia / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº 
diárias: 0
BrEJo GraNdE do araGUaia / BElEM / 03/11/2021 - 05/11/2021 Nº 

diárias: 2.5
NoME: PaUlo SErGio MoTa doS SaNToS JUNior
MaTrÍcUla: 5960968  cPf: 01196366209
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723883
Portaria de diarias No. 50122/2021
oBJETiVo: Serviços elétricos referente a instalação de transformador e 
cabos - ata de Transformadores na EEEfM Maria da conceição Malheiros 
(Irituia) fiscalização de obras na EEEFM Pacifico Leão - conv. 236/2018 
(Garrafão do Norte) e Serviços elétricos referente a instalação de trans-
formador e cabos - ata de Transformadores na EEEfM Padre Marino contti 
(Mãe do rio) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
iriTUia / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 04/11/2021 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / MaE do rio / 04/11/2021 - 05/11/2021 Nº di-
árias: 1
MaE do rio / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNdErSoN riBEiro dE liMa
MaTrÍcUla: 57221038
cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723896
Portaria de diarias No. 50123/2021
oBJETiVo: Serviços elétricos referente a instalação de transformador e 
cabos - ata de Transformadores na EEEfM Maria da conceição Malheiros 
(Irituia) fiscalização de obras na EEEFM Pacifico Leão - conv. 236/2018 
(Garrafão do Norte) e Serviços elétricos referente a instalação de trans-
formador e cabos - ata de Transformadores na EEEfM Padre Marino contti 
(Mãe do rio) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0
iriTUia / Garrafao do NorTE / 03/11/2021 - 04/11/2021 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / MaE do rio / 04/11/2021 - 05/11/2021 Nº di-
árias: 1
MaE do rio / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723892

t.
.

torNar seM eFeito
.

ato: Portaria Nº 167/2021-cPsP
Motivo: Tornar Sem Efeito contrato administrativo nº 386/2021
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor:NicE cardoSo doS SaNToS
cargo: Professor
Município: aBaETETUBa
d.o.E. 34.715 de 29.09.2021
obs: Processo nº 1112539/2021
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 168/2021-cPsP
Motivo: Tornar Sem Efeito contrato administrativo nº 433/2021
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor:iVo BarBoSa corrEa
cargo: Professor
Município: aNaPU
d.o.E. 34.734 de 14.10.2021
obs: Processo nº 1203098/2021
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 169/2021-cPsP
Motivo: Tornar Sem Efeito contrato administrativo nº 341/2021
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor:JoSE rocHa NETo
cargo: Professor
Município: alTaMira
d.o.E. 34.708 de 23.09.2021
obs: Processo nº 1202570/2021
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 170/2021-cPsP
Motivo: Tornar Sem Efeito contrato administrativo nº 410/2021
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor:iVaNEidE da PaiXao NoNaTo
cargo: Engenheiro civil
Município: BElÉM
d.o.E. 34.726 de 06.10.2021
obs: Processo nº 1139153/2021
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 723613
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 166/2021-cPsP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela PorTaria Nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e consi-
derando os autos do processo nº 1039903/2021.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 01.05.2019 a data da vacância da função exercida 
pelo servidor abaixo relacionado.
1- luciano farias da Silva – 5935088-1 -Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 26 de outubro de 2021.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723586
desiGNar
Portaria Nº.: 9166/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 1177754/2021
designar SoNia Maria EWErToN, Matrícula nº 5902251/1, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEf Santa Barbara/Belém, a contar de 03/11/2021.
Portaria Nº.: 8708/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 700609/2021
designar rENaTo dE alMEida MaciEl, Matrícula nº 57196470/2, Profes-
sor, para exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Joao Gabriel 
da Silva/Santa Maria do Pará, no periodo de 16/10/2021 a 23/09/2024.
Portaria Nº.: 8705/2021 de 04/10/2021
de acordo com o processo nº 700609/2021
designar EdNEUMa Maria lUcaS MEdEiroS, Matrícula nº 57226261/2, 
Espec. em Educação, para exercer a função de diretor i (GEd-3) da EEEfM 
Joao Gabriel da Silva/Santa Maria do Pará, pelo periodo de 03 (TrES) anos, 
a contar de 25/09/2021.
Portaria Nº.:9345/2021 de 03/11/2021
de acordo com o processo nº 1119473/2021
designar alESSaNdra carValHo caValcaNTE, Matrícula nº 57211429/1, 
assistente administrativo, para exercer, até ulterior deliberação, a função 
de chefe de Grupo i-fG-4/crM, a contar de 03/11/2021.
diSPENSa dE fUNÇÃo
Portaria Nº.: 9158/2021 de 26/10/2021
de acordo com o Processo Nº 1177754/2021
dispensar SoNia Maria EWErToN, Matrícula nº 5902251/1, Especialista 
em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf assoc. dos Mo-
radores do Jardim res. Jaderlar/Belém, a contar de 03/11/2021.
Portaria Nº.: 8710/2021 de 05/10/2021
de acordo com o Processo nº 700609/2021
dispensar rENaTo dE alMEida MaciEl, Matrícula nº 57196470/2, Pro-
fessor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Joao Gabriel da Silva/
Santa Maria do Pará, a contar de 16/10/2021.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 9300/2021 de 29/10/2021
Nome: ElaZir dE caSTro liNS
Matrícula:5618487/2 cargo:Espec. em Educação
lotação:EE dr Justo chermont/Belém
Período:13/11/21 a 12/12/21
Triênios:03/03/06 a 02/03/09
Portaria Nº. 9301/2021 de 29/10/2021
Nome: fraNciSco raiMUNdo MENdES dE SoUZa
Matrícula:189871/2 cargo:Professor
lotação:EEEf Nossa Senhora do rosario/Marituba
Período:08/10/21 a 06/12/21 a 07/12/21 a 04/02/22
Triênios:02/11/96 a 01/11/99 a 02/11/99 a 01/11/02
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:9337/2021 de 29/10/2021
conceder licença luto a raiMUNdo Marcio dE JESUS, matricula nº 
5842069/2,Professor, lotado na EE Prof aluisio lopes/Santarem, no perío-
do de 26/08/21 a 02/09/21.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:9338/2021 de 29/10/2021
conceder licença Paternidade a THiaGo alVES PErEira, matricula nº 
572201571,Professor, lotado na EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba, 
no período de 08/10/21 a 17/10/21.
aProVaÇÃo EScala dE fEriaS
Portaria Nº.: 518/2021 de 27/10/2021
Nome:JoaQUiM SoarES PoNTES
Matrícula:57214795/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM liberdade/Maraba
Portaria Nº.: 519/2021 de 27/10/2021
Nome:claUdENir TorrES E SilVa
Matrícula:57214803/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM 21 de abil/Palestina do Pará
Portaria Nº.: 521/2021 de 27/10/2021
Nome:alMiro BriTo
Matrícula:6026249/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM izabel Maracaipe/itupiranga
Portaria Nº.: 522/2021 de 27/10/2021
Nome:VEYrY BEaTriZ GoNÇalVES BarrETo
Matrícula:57214681/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof oneide Souza Tavares/Maraba

Portaria Nº.: 523/2021 de 27/10/2021
Nome:EliValdo Joao da SilVa
Matrícula:57212860/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM liberdade (aNEXo i)/Maraba
Portaria Nº.: 524/2021 de 27/10/2021
Nome:JoSE NilToN SoUZa dE JESUS
Matrícula:57210421/1Período:30/12/21 a 28/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Helio frota lima/abel figueiredo
Portaria Nº.: 526/2021 de 27/10/2021
Nome:dioNilcE dE faTiMa caBral Wolf
Matrícula:5228700/1Período:01/12/21 a 14/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Salome carvalho/Maraba
Portaria Nº.: 527/2021 de 27/10/2021
Nome:faBiZio frEiTaS dE oliVEira
Matrícula:57210786/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Salome carvalho/Maraba
Portaria Nº.: 528/2021 de 27/10/2021
Nome:PEdro EGUiBErTo doS rEiS
Matrícula:57216639/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:c Ed de Jovens e adul Prof Tereza donato de araujo/Maraba
Portaria Nº.: 529/2021 de 27/10/2021
Nome:JUScEliNo MiraNda dE SoUZa
Matrícula:54181224/2Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Prof oneide Souza Tavares/Maraba
Portaria Nº.: 530/2021 de 27/10/2021
Nome:adao fErNaNdES iNacio
Matrícula:57210762/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dr Gaspar Viana/Maraba
Portaria Nº.: 531/2021 de 27/10/2021
Nome:clEaNTES coNcEiÇÃo rocHa
Matrícula:57214759/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM liberdade (anexo i)/Maraba
Portaria Nº.: 532/2021 de 27/10/2021
Nome:JaNi dElio liMa PErEira
Matrícula:57214706/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
Portaria Nº.: 533/2021 de 27/10/2021
Nome:KEYTY NaSciMENTo da SilVa
Matrícula:57214756/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Walkise da Silveira Vianna/Maraba
Portaria Nº.: 534/2021 de 27/10/2021
Nome:PaUlo falcao coNcEiÇÃo
Matrícula:57214763/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM rio Tocantins/Maraba
Portaria Nº.: 536/2021 de 27/10/2021
Nome:Maria dioMar rodriGUES dE alMEida
Matrícula:5948717/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dr Jose cursino de azevedo/Maraba
Portaria Nº.: 537/2021 de 27/10/2021
Nome:alaN MarTiNS JUNior
Matrícula:57216627/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Plinio Pinheiro/Maraba
Portaria Nº.: 538/2021 de 27/10/2021
Nome:SHirlEia SoUZa SacraMENTo
Matrícula:57215160/1Período:15/12/21 a 13/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM liberdade/Maraba
Portaria Nº.: 314/2021 de 27/10/2021
Nome:aNa Maria alMEida rodriGUES
Matrícula:57218291/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Prof carmem c ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.: 314/2021 de 27/10/2021
Nome:aNa Maria alMEida rodriGUES
Matrícula:57218291/1Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf Prof carmem c ferreira/abaetetuba
Portaria Nº.: 316/2021 de 27/10/2021
Nome:lUciaNE MaUES GoMES QUarESMa
Matrícula:57214399/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:3 UrE/abaetetuba
Portaria Nº.: 317/2021 de 28/10/2021
Nome:lidia rEGiNa dE SoUZa loPES
Matrícula:57211372/1Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Ernestina Pereira Maia/Moju
Portaria Nº.: 322/2021 de 29/10/2021
Nome:fErNaNdo WilliaM PErEira cardoSo
Matrícula:57212128/1Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM cristo Trabalhador/abaetetuba
Portaria Nº.: 9339/2021 de 29/10/2021
Nome:Marcia JEaNE caSTro dE oliVEira
Matrícula:57201640/2Período: 01/12/21 a 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE antonia Paes da Silva/Belém
Portaria Nº.: 9340/2021 de 29/10/2021
Nome:lYGia Maria dE lEMoS MarTiNS
Matrícula:5609410/1Período:23/12/21 a 21/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Barao do rio Branco/Belém
Portaria Nº.: 9341/2021 de 29/10/2021
Nome:iVoNETE da VEra crUZ cordEiro
Matrícula:5294134/2Período: 01/12/21 a 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof Erotildes frota aguiar/ananindeua
Portaria Nº.: 9342/2021 de 29/10/2021
Nome:darci NUNES do carMo
Matrícula:5086507/3Período: 03/01/22 a 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém
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Portaria Nº.: 318/2021 de 27/10/2021
Nome:EliliaN BarBoZa caladriNi
Matrícula:57211367/1Período: 03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2021
Unidade:cE Palmira Gabriel/Barcarena
Portaria Nº.: 319/2021 de 28/10/2021
Nome:rENaTo JoSE GoNÇalVES doS SaNToS
Matrícula:57213745/1Período: 03/01/22 a 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Manoel antonio de castro sede vinc/igarape Miri
Portaria Nº.: 320/2021 de 27/10/2021
Nome:GlaUcia ViEira fEiToSa
Matrícula:57214718/1Período: 01/12/21 a 30/12/21Exercício:2020
Unidade:EE conego Batista campos sede vinc/Barcarena
Portaria Nº.: 321/2021 de 29/10/2021
Nome:rENaTa do rEMEdio BaTiSTa rEiS
Matrícula:5950478/1Período: 01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE conego Batista campos sede vinc/Barcarena
Portaria Nº.: 539/2021 de 29/10/2021
Nome:dEcil MarQUES dE SoUSa SaNToS
Matrícula:57208941/1Período: 01/12/21 a 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof licio Solheiro/Brejo Grande do araguaia
Portaria Nº.: 9284/2021 de 28/10/2021
Nome:iZaBEl BarroS BraGa
Matrícula:772135/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria Nº.: 308/2021 de 21/10/2021
Nome:iZaira fErNaNdES dE aNdradE E SilVa
Matrícula:54192020/2Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:EE Presid dutra/Barcarena
Portaria Nº.:014/2021 de 05/10/2021
Nome: ZildENir fraNciSco dE carValHo filHo
Matrícula: 5902285/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº ademar Nunes de Vasconcelos
Portaria Nº.:016/2021 de 18/10/2021
Nome: Maria do carMo NoNaTo QUarESMa
Matrícula: 5653592/1Período:03/01 à 16/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº ademar Nunes de Vasconcelos
Portaria Nº.:267/2021 de 22/10/2021
Nome: SHirlEY TriNdadE loUriNHo
Matrícula: 57212238/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Manoel antonio de castro Sede Vinc/igarapé-Miri
Portaria Nº.:295/2021 de 22/10/2021
Nome: raiMUNdo QUEiroZ coUTiNHo
Matrícula: 57211363/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EE José Maria Machado/Barcarena
Portaria Nº.:310/2021 de 22/10/2021
Nome: EdMilSoN PiNTo PaNToJa
Matrícula:57214129/1 Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª Ernestina Pereira Maia/Moju
Portaria Nº.:311/2021 de 25/10/2021
Nome: JoYcE dE SoUZa
Matrícula:5902800/1 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EE deusalina da cunha e Souza carneiro/acará
Portaria Nº.:312/2021 de 25/10/2021
Nome: JoÃo fraNciNEY MoTa doS SaNToS
Matrícula:57212064/1 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM delcimar alves da SilVa/Tailandia
Portaria Nº.:313/2021 de 25/10/2021
Nome: aNa claUdia doS SaNToS loPES
Matrícula: 57220959/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EE delcimar da cunha e Souza carneiro/acará
Portaria Nº.:314/2021 de 27/10/2021
Nome: aNa Maria alMEida rodriGUES
Matrícula: 57218291/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEFM Profª Carmem Cardoso Ferreira/Abaetetuba
Portaria Nº.:315/2021 de 27/10/2021
Nome: aNa Maria alMEida rodriGUES
Matrícula:57218291/1 Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEFM.Profª Carmem Cardoso Ferreira/Abaetetuba
Portaria Nº.:1806/2021 de 20/10/2021
Nome: Eloi PiNHEiro NEGrÃo
Matrícula:57211970/1 Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Profº Bernardino Pereira de Baros/abaetetuba
Portaria Nº.:1831/2021 de 08/10/2021
Nome: aNGEla cElia riBEiro dE lacErda
Matrícula: 7060195/1Período:18/11 à 17/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª Laura dos Santos Ribeiro/Abaetetuba
Portaria Nº.:39/2021 de 27/10/2021
Nome: EdNa SUEli TEiXEira NoroNHa
Matrícula:6310516/1 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dra. Ester Mouta Sede/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:44/2021 de 27/10/2021
Nome: JoSÉ Maria riBEiro dE SoUZa
Matrícula: 57234022/1Período:01/01 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dra. Ester Mouta Sede/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:45/2021 de 27/10/2021
Nome: Maria SUEli PErEira riBEiro
Matrícula: 5490774/2Período:01/01 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dra. Ester Mouta Sede/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:46/2021 de 27/10/2021
Nome: adriaNE KariNE MaGalHÃES VaSQUES
Matrícula: 57209571/1Período:01/01 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dra. Ester Mouta Sede/Ponta de Pedras

Portaria Nº.:47/2021 de 27/10/2021
Nome: ENElY TaVarES da SilVa
Matrícula: 57208256/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.dra. Ester Mouta Sede/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:504/2021 de 27/10/2021
Nome: SiMoNE GoNÇalVES da SilVa
Matrícula:57208806/1 Período:03/12 à 16/01/22Exercício:2020
Unidade:EEEM Profª Maria Sylvia dos Santos/Bom Jesus do Tocantins
Portaria Nº.:505/2021 de 27/10/2021
Nome: JoSÉ GEdEÃo alVES alEXaNdriNo
Matrícula:777684/1 Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº Hélio frota lima/abel figueiredo
Portaria Nº.:506/2021 de 27/10/2021
Nome: arlEY SaNdra oliVEira fErrEira
Matrícula:57234638/1 Período:27/12 à 09/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº anizio Teixeira/Marabá
Portaria Nº.:507/2021 de 26/10/2021
Nome:caMElHa PErEira doS SaNToS SoUZa
Matrícula:57209589/1 Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM liberdade/Marabá
Portaria Nº.:508/2021 de 27/10/2021
Nome: EdilaNE coElHo
Matrícula:57210345/1 Período:20/12 à 02/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEFM.Profª Maria Sylvia dos Santos/Bom Jesus do Tocantins
Portaria Nº.:509/2021 de 27/10/2021
Nome: JoSEfa da lUZ dE SoUZa
Matrícula:57208805/1 Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2020
Unidade:EEEFM.Profª Izabel Maracaípe/Itupiranga
Portaria Nº.:510/2021 de 27/10/2021
Nome: BrUNa HErVEllY doS SaNToS SilVa
Matrícula: 5943922/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº lício Solheiro/Brejo Grande do araguaia
Portaria Nº.:511/2021 de 27/10/2021
Nome: liNdalVa araUJo dE SoUZa
Matrícula: 5384559/1Período:20/12 à 02/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEM dr. dionísio Bentes de carvalho Sede/rondon do Pará
Portaria Nº.:512/2021 de /27/102021
Nome: daNiEl MoUra SoarES
Matrícula: 5774489/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2020
Unidade:EEEM liberdade(anexo)Marabá
Portaria Nº.:513/2021 de 27/10/2021
Nome: MarciaNa NaSciMENTo fErrEira
Matrícula: 57210782/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Elinda Simplício costa/Marabá
Portaria Nº.:514/2021 de 27/10/2021
Nome: ESMEraldo carMo dE JESUS
Matrícula: 5896293/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2020
Unidade:EEEM liberdade/Marabá
Portaria Nº.:516/2021 de 27/10/2021
Nome: fraNKlaNdES SoUSa MaToS
Matrícula:57210787/1 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Paulo freire/Marabá
Portaria Nº.:517/2021 de 27/10/2021
Nome: JoNaTHaS fErrEira doS SaNToS
Matrícula: 57215818/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEM Jonathas Pontes athias/Marabá
Portaria Nº.:9304/2021 de 29/10/2021
Nome: GiSElE BoTElHo doS SaNToS
Matrícula: 57209104/1Período:26/11 à 09/01/22Exercício:2020
Unidade:EE Profº Joaquim Viana/ananindeua
Portaria Nº.:9305/2021 de 29/10/2021
Nome: MaNUEla carValHo rodriGUES
Matrícula:57204323/2 Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Julia Seffer/Ananindeua
Portaria Nº.:9306/2021 de 29/10/2021
Nome: EliENE SEaBra aGUiar dE BriTo
Matrícula:57208550/1 Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Madre celeste/ananindeua
Portaria Nº.:9307/2021 de 29/10/2021
Nome: iVaNa do Socorro BUlHoES da SilVa
Matrícula: 6329640/1Período:29/11 à 28/12/21Exercício:2021
Unidade:EE leonor Nogueira/Belém
Portaria Nº.:9308/2021 de 29/102021
Nome: roGErio SoUZa doS rEiS
Matrícula:5942140/1 Período:10/11 à 09/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho(Marco)Belém
Portaria Nº.:9293/2021 de 29/10/2021
Nome: JorGE lUiZ PErEira corrEa
Matrícula: 5942893/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Santa luzia/Belém
Portaria Nº.:9294/2021 de 29/10/2021
Nome: PEdriNa do Socorro MUNiZ da SilVa
Matrícula: 57209971/1Período:03/01 à 16/02/22Exercício:2020
Unidade:centro de Educ de Jov e adult Profº luiz octavio Per/Belém
Portaria Nº.:9295/2021 de 29/10/2021
Nome: MaridElMa Prado dE MaToS fErrEira
Matrícula: 57209156/1Período:15/11 à 29/12/21Exercício:2020
Unidade:EE Profª Consuelo Coelho e Souza/Ananindeua
Portaria Nº.:9296/2021 de 29/10/2021
Nome: SHirlEY oliVEira da coSTa
Matrícula: 5635942/3Período:20/12 à 02/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Paulo fontelles de lima/icoaraci
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Portaria Nº.:9297/2021 de 29/10/2021
Nome: aNdrEZa PaTriarcHa araUJo
Matrícula: 5891933/2Período:01/11 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profº Jorge lopes raposo/icoaraci
Portaria Nº.:14/2021 de 26/10/2021
Nome: NaiSE SoUZa da coSTa
Matrícula: 5912378/2Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM.João apolinario Batista Pamplona/Sta cruz do arari
Portaria Nº.:9332/2021 de 29/10/2021
Nome: flaVia fErrEira doS SaNToS
Matrícula: 57208549/1Período:06/12 à 04/01/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:9331/2021 de 29/10/2021
Nome: flaVia fErrEira doS SaNToS
Matrícula:57208549/1 Período:05/01 à 19/01/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.: 798/2021 de 28/10/2021
Nome:fraNciSca MarGarETH dE liMa corrEa
Matrícula:5711460/2Período:29/12/21 a 27/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE São Jose/Santarem
Portaria Nº.: 288/2021 de 27/10/2021
Nome:Marilia dE liMa frEiTaS
Matrícula:57234362/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Manoel da Vera cruz/curralinho
Portaria Nº.: 290/2021 de 27/10/2021
Nome:MarcElo SilVa TorrES
Matrícula:57211291/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria Nº.: 9336/2021 de 29/10/2021
Nome:clara da SilVa fErrao
Matrícula:5213924/3Período:10/01/22 a 23/02/22 Exercício:2020
Unidade:EE Walter Bezerra falcao/ananindeua
Portaria Nº.: 9317/2021 de 29/10/2021
Nome:roSiNEidE fErrEira loPES
Matrícula:703540/3Período:13/12/21 a 11/01/22 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 9318/2021 de 29/10/2021
Nome:roBErTo aNiZio doS SaNToS
Matrícula:5902612/1Período:03/12/21 a 01/01/22 Exercício:2021
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria Nº.: 9319/2021 de 29/10/2021
Nome:aNa cElia dE lEao
Matrícula:5402409/1Período:20/12/21 a 18/01/22 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 9320/2021 de 29/10/2021
Nome:JorGE lUiZ MaGalHaES E SilVa
Matrícula:183903/1Período:20/12/21 a 18/01/22 Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 9321/2021 de 29/10/2021
Nome:MaNoEl GlEdSoN dE fariaS coSTa
Matrícula:57212389/1Período:06/12/21 a 04/01/22 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 9322/2021 de 29/10/2021
Nome:SaMEa criSTiNa doS rEMEdioS raMoS
Matrícula:5907610/2Período:27/12/21 a 25/01/22 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:9309/2021 de 29/10/2021
Nome: aMilToN GoNÇalVES Sa BarrETo
Matrícula: 558214/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:9310/2021 de 29/10/2021
Nome: MiriadES cElESTE da SilVa MaGriNElli
Matrícula: 181005/1Período:22/12 à 20/01/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria Nº.:9311/2021 de 29/10/2021
Nome: MarildETE frEirE dE SoUZa
Matrícula:197467/3 Período:17/12 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:9312/2021 de 29/10/2021
Nome: cElSo ValENTE dE aZEVEdo
Matrícula:5890944/1 Período:20/12 à 18/01/22Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria Nº.:9313/2021 de 29/10/2021
Nome: lUiS claUdio doS SaNToS fErrEira
Matrícula:57212434/1 Período:15/12 à 13/01/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:9314/2021 de 29/10/2021
Nome: cEcilia MarTiNS da SilVa crUZ
Matrícula:57211128/1 Período:06/12 à 04/01/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:9315/2021 de 29/10/2021
Nome: aliNE Marcia ViEira Mafra
Matrícula:57213303/1 Período:06/12 à 04/01/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:9316/2021 de 29/10/2021
Nome: HoNorio da SilVa NETo
Matrícula: 6400850/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:divisão de controle e Estoque/Belém
torNar seM eFeito
Portaria Nº.: 9330/2021 de 29/10/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 000033/2021 de 24/08/2021,que conce-
deu 45 dias de férias no período de 11/10/2021 a 24/11/2021 ao servidor 

BoNfiM QUEiroZ liMa, matricula nº 57204045/1, Professor classe ii, 
lotado no Centro de Educ de Jov e Adult Profª Violeta Refkalef/Xinguara, 
referente ao exercício de 2021,para fins de regularização funcional.

Protocolo: 723953

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
E- Protocolo nº 2021/1221350
Portaria N° 2148/21, de 27 de outubro de 2021.
dElEGar coMPETÊNcia ao servidor JaVaN PErEira MoTTa, id. funcional 
nº 5905495/ 1, na função de coordENador dE caMPUS dE MaraBá, 
para outorgar grau a turma do curso de licenciatura em letras - liBraS, 
desta iES no dia 27.10.2021, em MaraBá/Pa
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 723708
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico- edi-
tal nº 074/2019.
E- Protocolo nº 2021/1089680
Portaria N° 2141/21, de 26 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 18/2021-UEPa coNcUrSo 
PÚBlico Para ProViMENTo dE carGo dE ProfESSor da carrEira 
do MaGiSTÉrio SUPErior da UNiVErSidadE do ESTado do Pará - 
UEPa2021( caMPUS MaraBá) conforme o solicitado o Processo eletrônico 
nº 2021/1089680 de 29.09.2021;
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
- fraNciEllE BoNET fErraZ, para exercer o cargo de ProfESSor aUXi-
liar i-40H, na área de conhecimento ViroloGia/MicoloGia/PaToloGia 
(GEral, ciToPaToloGia E TÓPicoS ESPEciaiS), iMUNoloGia (BáSica 
E clÍNica), HEMaToloGia (BáSica E clÍNica), lotado(a) no caMPUS 
dE MaraBá.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 723686
coMissÃo resPoNsÁVeL PeLa eXecUÇÃo do Processo seLeti-
Vo da UePa, cHaMada 2022
E- Protocolo nº 2021/1184716
Portaria N° 2143/21, de 27 de outubro de 2021
dESiGNar os servidores desta iES abaixo relacionados, para comporem a 
coMiSSÃo rESPoNSáVEl PEla EXEcUÇÃo do ProcESSo SElETiVo da 
UEPa, cHaMada 2022.
coordENaÇÃo GEral: id. fUNcioNal
carloS JoSE caPEla BiSPo  57233040/1
Maria cElia BarroS VirGoliNo PiNTo  5255368/2
coordENaÇÃo EXEcUTiVa:
Gloria Maria fariaS da rocHa 492086/4
coordENaÇÃo dE PEdaGÓGica E rEProGrafia:
BiaNca caMPoS ValENTE  55587166/2
coordENaÇÃo dE loGiSTica
MiGUEl coSTa SilVa 57190706/2
coordENaÇÃo JUridica
Marcio dE SoUZa PESSoa 5902710/1
coordENaÇÃo fiNaNcEira
NarJara carNEiro dE liMa 57223002/1
coordENaÇÃo dE ProcESSaMENTo dE dadoS
JoSÉ caSTaNHo GardUNHo NETo 5041589/1
SEcrETaria EXEcUTiVa
dENiSE dE NaZarÉ SiQUEira aNdradE  5073669/1
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 723688
adicioNaL de iNsaLUBridade
E- Protocolo nº 2021/939922
Portaria N° 2145/21, de 27 de outubro de 2021
coNcEdEr, ao(a) servidor(a) desta iES, abaixo relacionado, lotado(a) no 
caMPUS dE caSTaNHal, adicioNal dE iNSalUBridadE – GraU MÉdio, 
a contar de 26.08.2021.
SErVidor  id. fUNcioNal
GEilSoN doS SaNToS GalVÃo 5958381/ 1
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 723703
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rescisÃo coNtratUaL.
E- Protocolo nº 2021/1185176
Portaria N° 2144/21, de 27 de outubro de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) fraNciSco JadSoN SilVa BaNdEira, 
id. funcional nº 80015592/ 1, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lota-
do(a) no(a) dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM coMUNiTária, a contar 
de 19.10.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/1218925
Portaria N° 2162/21, de 28 de outubro de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) aNa carla carValHo dE MaGalHaES, 
id. funcional nº 57188930/ 3, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lota-
do(a) no(a) dEParTaMENTo dE MorfoloGia E ciÊNciaS fiSiolÓGicaS, 
a contar de 01.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 723699

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio.
E- Protocolo nº 2021/1155167
Portaria N° 2136/21, de 27 de outubro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) PEdro orlaNdo rodriGUES rocHa, 
3183599/1,cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo i a, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, goze de 30(Trinta) 
dias de licença Prêmio, referente ao triênios de 02.07.2016 a 01.07.2019 
no período de 16.11.2021 a 15.12.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/898743
Portaria N° 2138/21, de 27 de outubro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) arlENE SalES caldEira TEMBra, 
57204649/ 2,cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c, lotado(a) no(a) co-
ordENadoria da EdiTora da UEPa, goze de 30(Trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênios de 03.12.2014 a 02.12.2017 no período de 
03.01.2022 a 01.02.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 723694

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
E- Protocolo nº 2021/1203263
Portaria N° 2135/21, de 27 de outubro de 2021.
coNcEdEr a servidora adriaNi araGÃo dE SoUZa loPES, id. funcional 
nº 5947787/ 1, na função de TEcNico dE laBoraTÓrio, lotada no caM-
PUS dE TUcUrUi, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no 
período de 17.10.2021 a 14.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 723691

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 021/2018-UePa
N° terMo: 4° (quarto)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 28/10/2021
MoTiVo: Supressão de valor
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a alteração 
para Supressão de valor do contrato nº 021/2018–UEPa.
início da vigência deste Termo: 28.10.2021
foro: BElÉM/Pa
Valor ESTiMado GloBal: o presente contrato será suprimido 36,64%, 
passando de r$ 930.505,74 (novecentos e trinta mil e quinhentos e cinco 
reais e setenta e quatro centavos), para o valor estimado global de r$ 
589.525,43 (quinhentos e oitenta e nove mil e quinhentos e vinte e cin-
co reais e quarenta e três centavos)
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 21.496.459/0001-06
NoME: coMPaNHia do PaPEl EirEli - EPP
loGradoUro: av. duque de caxias, 1199 Térreo frente
Bairro: Marco cidadE: Belém Uf: Pa
cEP: 66093-029
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 723792
aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 016/2020-UePa
N° TErMo: 1° (primero) claSSificaÇÃo: Prestação de Serviços daTa dE 
aSSiNaTUra: 28/10/2021
MoTiVo: Prorrogação de vigência e reajuste
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação 

de vigência e reajuste do contrato n° 016/2020.
início da vigência: 29.10.2021
Término da vigência: 28.10.2022.
foro: BElÉM/Pa
Valor GloBal: o presente contrato será reajustado em 24,857160 % com 
base no iGP-M (fGV), passando para o novo valor global de r$ 122.360,02 
(cento e vinte e dois mil e trezentos e sessenta reais e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 46.395.687/0051-71
NoME: BaHiaNa diSTriBUidora dE GaS lTda
loGradoUro: rua Salgado filho S/N, Terreno Petroquímico Miramar-Val-
de-cans, Sala a
Bairro: Miramar cidadE: Belém Uf: Pa
cEP: 66.119-010
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 723795

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade  de Processo LicitatÓrio
ProcESSo: 2021/703383
Nº da iNEXiGiBilidadE:  10/2021
daTa da aSSiNaTUra: 04/11/2021
ParTES/ coNTraTada: MiNHa BiBlioTEca lTda
cNPJ: 13.183.749/0001-63
oBJETo: contratação de licença temporária, não exclusiva, intransferível, 
sem direito de outorgar sublicenças, com exceção aos seus Usuários, por 
prazo determinado, para acesso e consulta à Base de dados das obras, 
com acervo aproximado de 11.000 (onze mil títulos) de 15 editoras parcei-
ras, para atender a demanda informacional da comunidade acadêmica da 
Universidade do Estado do Pará e o sistema de bibliotecas da UEPa.
ENdErEÇo: avenida Queiroz filho, 1700, Sala 311, Bloco E, Vila Hambur-
guesa, cEP: 05.319-000, São Paulo/SP.
Valor: r$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8870
foNTE dE rEcUrSo: 339040
ElEMENTo da dESPESa: 0102
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 MiNHa BiBlioTEca lTda para contratação de licença 
temporária, não exclusiva, intransferível, sem direito de outorgar sublicen-
ças, com exceção aos seus Usuários, por prazo determinado, para acesso 
e consulta à Base de dados das obras, com acervo aproximado de 11.000 
(onze mil títulos) de 15 editoras parceiras, para atender a demanda infor-
macional da comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Pará 
e o sistema de bibliotecas da UEPA , conforme especificações constantes 
do Termo de referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com 
fundamento legal no art. 25, i da lei nº 8.666/93 .
Belém, 04 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 723722

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2186/2021, de 03 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE cEriMoNial E EVENToS
Nome: alicE criSTiNE da SilVa araUJo GaMBoa
Matrícula funcional: 55589841/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2187/2021, de 03 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: NaTacia da SilVa E SilVa
Matrícula funcional: 57190313/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2188/2021, de 03 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
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Nome: NaTaliNa doS SaNToS MEdEiroS
Matrícula funcional: 5915735/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 2189/2021, de 03 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: MarcoS YaNaGUiBaSHi
Matrícula funcional: 55588151/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 2190/2021, de 03 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE adMiNiSTracao dE rEcUrSo
Nome: fraNciNElY do Socorro aUad THiJM
Matrícula funcional: 5347831/ 5
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2191/2021, de 03 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor TiTUlar
Nome: aNa irENE alVES dE oliVEira
Matrícula funcional: 729680/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669004936
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2192/2021, de 03 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: TEcNico a
Nome: Maria roSalBa lEal carValHo
Matrícula funcional: 57215452/ 6
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 723641

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
Portaria N° 2168/2021, de 03 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
NoME do SErVidor: EdiValdo dE NoroES SaNTiaGo
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 5908031/ 2
daTa iNÍcio: 19.11.2021
daTa TÉrMiNo: 04.12.2021
QUaNTidadE:15,5 (quinze e meia) diárias
Portaria N° 2169/2021, de 03 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Barcarena/Pa
NoME do SErVidor: WilliaMS da SilVa riBEiro
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 5928904/ 2
daTa iNÍcio: 24.11.2021
daTa TÉrMiNo: 02.12.2021
QUaNTidadE:8,5 (oito e meia) diárias
Portaria N° 2173/2021, de 03 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: MarcEla criSTiaNE fErrEira rEGo
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 5928904/ 2
daTa iNÍcio: 21.11.2021
daTa TÉrMiNo: 26.11.2021
QUaNTidadE:5,5 (cinco e meia) diárias
Portaria N° 2174/2021, de 03 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
NoME do SErVidor: daNiEl MEirElES dE aMoriM

carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 80846537/ 3
daTa iNÍcio: 16.11.2021
daTa TÉrMiNo: 29.11.2021
QUaNTidadE:6,0 (seis) diárias
Portaria N° 2177/2021, de 03 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
NoME do SErVidor: aliNE SoUZa SardiNHa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id.fUNcioNal: 57233073/ 1
daTa iNÍcio: 24.11.2021
daTa TÉrMiNo: 08.12.2021
QUaNTidadE:14,5 (quartoze e meia) diárias
Portaria N° 2178/2021, de 03 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
NoME do SErVidor: EliaNE dE caSTro coUTiNHo
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id.fUNcioNal: 54189000/ 1
daTa iNÍcio: 12.11.2021
daTa TÉrMiNo: 06.12.2021
QUaNTidadE:8,0 (oito) diárias
Portaria N° 2179/2021, de 03 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
NoME do SErVidor: THiaGo NicolaU MaGalHÃES dE SoUZa coNTE
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 57173986/ 3
daTa iNÍcio: 23.09.2021
daTa TÉrMiNo: 31.12.2021
QUaNTidadE:7,5 (sete e meia) diárias
Portaria N° 2180/2021, de 03 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
NoME do SErVidor: Joao roBErTo doS SaNToS SoarES
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 57215804/ 3
daTa iNÍcio: 24.11.2021
daTa TÉrMiNo: 22.12.2021
QUaNTidadE:28,0 (vinte e oito) diárias
Portaria N° 2181/2021, de 03 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Parauapebas/Pa
NoME do SErVidor: Marcio JoSE SilVa
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 5894711/ 2
daTa iNÍcio: 28.11.2021
daTa TÉrMiNo: 24.12.2021
QUaNTidadE: 26,5 (vinte e seis e meia)diárias
Portaria N° 2182/2021, de 03 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
NoME do SErVidor: caMila da cUNHa fUrTado
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 5930408/ 2
daTa iNÍcio: 26.10.2021
daTa TÉrMiNo: 11.11.2021
QUaNTidadE: 6,0 (seis)diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 723785

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL N° 075/2021 – UePa
ProcESSo SElETiVo ESPEcÍfico Para o iNGrESSo No cUrSo dE li-
cENciaTUra iNTErcUlTUral iNdÍGENa-ProGraMa forMa Pará
o reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa torna públicas as nor-
mas e procedimentos para o Processo Seletivo Específico para o ingres-
so no curso de licenciatura intercultural indígena/2022-Programa forma 
Pará.
as solicitações de inscrições dos candidatos indígenas à Turma Xikrin do 
cateté serão realizadas exclusivamente via internet, por meio do endere-
ço http://www3.uepa.br/indigena no período de 05 a 15/11/2021.
o edital, na íntegra, estará disponível no site www3.uepa.br/indigena e 
os contatos poderão ser feitos pelo telefone: (91) 3299-2216 ou e-mail: 
interculturalindigena@uepa.br
Belém, 04 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 723597
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eXtrato do editaL N° 81/2021 – UePa
ProSEl ESPEcial forMa Pará /UEPa 2021.1
a Universidade do Estado do Pará (UEPa) torna pública a realização do 
Processo Seletivo Especial 2021.1 (Prosel Especial forMa Pará/UEPa 
2021.1), destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas 
nos cursos presenciais de graduação, em regime especial, mediante convê-
nio celebrado entre a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educa-
ção Profissional e Tecnológica (Sectet) e a Universidade do Estado do Pará 
(UEPa). os referidos cursos serão ofertados pela Universidade do Estado 
do Pará (UEPa), mediante as condições estabelecidas neste edital.
as inscrições deverão ser realizadas no período de 08 a 18/11/2021 no 
endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br.
o edital, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br e https://www.
portalfadesp.org.br
Belém, 04 de Novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 723458

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1091/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/490274
r E S o l V E:
coNcEdEr, 210 (duzentos e dez) dias de licença Prêmio no período de 
03/12/2021 a 01/07/2022, correspondente aos triênios de 01/01/1987 a 
31/12/1990, 1991/1994, 1995/1998, 2015/2018, para a servidora, Maria 
dE NaZarE PaES loUrEiro, Matrícula 80810/1, carGo: Médico, lotada 
na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1088/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/976912
r E S o l V E:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licença Prêmio no período de 
01/12/2021 a 29/05/2022, correspondente aos triênios de 11/03/1997 a 
10/03/2000, 2000/2003, 2003/2006, 2006/2009, para a servidora, TErE-
ZiNHa XaViEr doS rEiS, Matrícula 3196453/1, carGo: Servente, lotada 
na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1087/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/881308
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 01/12/2021 a
30/12/2021, correspondente ao triênio de 19/10/2014 a 18/10/2017, 
para a servidora, HElESSaNdra SaNToS da SilVa cUNHa, Matrícula 
54192315/2, carGo: assistente Social, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 723701

errata
.

errata
coNtrato adMiNistratiVo Nº 39/2021/seaster
Processo nº 2021/503191
Diário oficial nº 34.746 de 25 outubro 2021
Protocolo nº 720207
oNde-se-LÉ: Natureza da despesa: 3390.37

Leia-se: Nº Natureza da despesa: 449052
oNde-se-LÉ: fonte: 0139008873
Leia-se: fonte: 7139008873
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 723658
Portaria Nº 685/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/842098
errata
onde se lê: 04 e ½ (quatro e meia) diárias
Leia-se: 02 e ½ (duas e meia) diárias
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
28 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1062/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1124261
errata
onde se lê: 08/11 a 13/11/2021
Leia-se: 03/11 a 08/11/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
03 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 723725

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 15/2019/
seaster
Processo nº 2021/787507
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 06 (seis) meses
Vigência: 02/11/2021 a 01/05/2022
data da assinatura: 28/10/2021
funcional programática: 87101.08.244.1505.8860
Natureza despesa: 3390.36
fonte: 0186008572/0107
ação detalhada: 243.078
Valor mensal: 6.000,00
Valor Global: 72.000,00
contratado: alBErTo airES coSTa
Endereço: rua Prainha, nº 186, Marambaia, Belém/Pa
cEP: 66.623-012
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 723466

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo deserta
Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/822565/seaster
coNVite Nº. 01/2021/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/822565/SE-
aSTEr, que versa a respeito do coNViTE nº. 01/2021/SEaSTEr, cujo ob-
jeto consiste na contratação de empresa especializada para execução da 
conclusão da construção da cozinha comunitária no Município de Xinguara 
(Pa), localizada na rua Marechal rondon Esquina c/ rua João luís P. car-
valho, no âmbito do contrato de repasse n2 297.642-27/2009 MdSa / cai-
xa Econômica federal — SicoNV nº 706092/20099, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
considerando que a aTa da sessão pública realizada no dia 20/10/2021 
declarou dESErTa a licitação em comento.
rESolVE:
declarar “dESErTo” o coNViTE Nº. 01/2021/SEaSTEr , tendo em vista 
que na data marcada para abertura da fase externa, não compareceu ne-
nhuma licitante para fins de participação no certame licitatório em questão.
Belém (Pa), 03 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 723966
coNVite Nº. 02/2021
Processo Nº. 2021/822565/seaster
objeto: contratação de empresa especializada para execução da conclusão 
da construção da cozinha comunitária no Município de Xinguara (Pa), lo_
calizada na rua Marechal rondon Esquina c/ rua João luís P. carvalho, no
âmbito do contrato de repasse n2 297.642-27/2009 MdSa / caixa Eco-
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nô_mica federal — SicoNV nº. 706092/2009, conforme condições, quan-
tida_des e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
retirada do Edital e do Projeto: sede da SEaSTEr, avenida Governador 
José Malcher, n°. 1018, 2º andar, sala da cPl, Bairro de Nazaré, Belém-Pa_
rá, cEP: 66055-260, à partir do dia 04/11/2021 até o dia 10/11/2021 das
10h00 às 16h00, favor trazer Pendrive ou cd.
abertura da sessão pública: 11/11/2021 às 14h00 na sala da cPl.
anderson clayton aires ribeiro
Presidente da cPl/SEaSTEr

Protocolo: 723974

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1103/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/10357003
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 E ½ ( QUaTro E meia) diária Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo: NaZarENo dE SoUZa SaNToS,5953987/1,-
dirETor que se deslocará para os municípios de Maracanã e curuça no 
período de 22 à 26/11/202, coM oBJETiVo dE – Empreendedorismo e 
Vista Técnica.
Classificação Orçamentária:
43.105. – 11.334.1504.8951 f: 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1075/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1189249
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 a 1/2(TrES E MEia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo: luís Guilherme cardoso dantas, Gerente - diSaN, 
Matrícula: 54189624, o qual se deslocará ao município de Ulianópolis/Pa 
no período de 20/10 a 23/10/2021, com objetivo de realizar monitoramen-
to da cozinha comunitária no município para o servidor luís Guilherme car-
doso dantas e, de realizar reunião com a Secretária de assistência Social 
do município para indicação do funcionário que estará a nossa disposição 
para acompanhar na conferência dos bens móveis permanentes, utensí-
lios de cozinha, proteção individual, organizador de trabalho e material de 
limpeza .
Classificação Orçamentária: 43105- 11.333.1504.8946 0101006357 
266.721 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social,
Trabalho, Emprego e renda em, 22 de oUTUBro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1,
Portaria Nº 1102/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1164077
rESolVE: autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco E MEio) diária Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo:
Valdo diViNo da SilVa filHo, MaT. 5945803 Secretario adjunto,ricar-
do aVEliNo GaNZEr,55588660/4,dirETor ; QUE irÃo ViaJar Para oS 
MUNiciPioS dE BarcarENa,aBaETETUBa.iGaraPE-MiriM E MoJU/Pa, 
No PEriodo dE 08 a 13/11/2021 coM oBJETiVo dE realizar reunião Ple-
nária com a Equipe de assistência Social dos Municípios.alEX da rocHa 
rodriGUES,57211897/2 – Gerente, conduzir veiculo da SEaSTEr com o 
Secretario e o diretor
Classificação orçamentária:
43.101- 08.244.1506 .8863 f: 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de assistência e Estado de assistência Social, Trabalho, Empre-
go e renda Em 03 de Novembro de 2021
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1,

Protocolo: 723844

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1097/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.

considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime 
Jurídico Único do Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do Estado do Pará;
considerando o Processo nº 2021/828144
rESolVE:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria.

Nome Matrícula cargo Setor a contar de
JoSE rUBENS SoUZa dUarTE 5056152/ 2 Tec. Gest. Pública daS/UaPi lar da Providência 24/08/2020

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
28 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1104/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto pelo art. 191-a, da lei Estadual n.º. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, alterada pela lei Estadual nº 9.230, de 24 de março 
de 2021, que autoriza a adoção do procedimento sumário para apuração 
da hipótese de abandono de cargo prevista pelo art. 190, ii, da norma 
estatutária;
coNSidEraNdo o contido nos autos do PaE nº 2020/256338/SEaSTEr;
coNSidEraNdo o despacho analítico exarado pelo Núcleo Jurídico da SE-
aSTEr no âmbito do processo;
rESolVE:
art. 1º rEVoGar a PorTaria Nº 332/2021/SEaSTEr, publicada no doE 
34.599 de 31 de maio de 2021, a contar da data de publicação do presente 
ato.
art. 2º dESiGNar os servidores estáveis EdSoN JoSE coSTa GoUVEa, 
escriturário, matrícula funcional nº 3279812/ 1, alBErT dE PaUla cor-
rEa, agente administrativo, matrícula funcional nº 57234467/ 1, lotados 
na coordenadoria de Gestão de Pessoas cGP-SEaSTEr, para, sob a presi-
dência do primeiro, constituírem comissão de Processo administrativo dis-
ciplinar de rito Sumário - PadS visando à apuração de possível abandono 
de cargo atribuído à servidora Keyla cristina farias dos Santos, matrícula 
57188744/ 1, ocupante do cargo agente administrativo, conforme autos 
do PaE nº 2020/256338/SEaSTEr, em vista da ausência ininterrupta ao 
serviço.
art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos da referida comissão.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
03 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1099/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1213110
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor alEX fErNaNdo SoarES SoUZa, matricula 
1952617/ 1, para responder pela Gerencia do Núcleo de Engenharia, em 
substituição ao titular, MaNoEl alBErTo lEiTao daNTaS, matrícula nº 
57191420/ 2, que se encontra afastado em gozo de férias no período de 
03/11/2021 a 02/12/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
28 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 723719

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo:  01.11.2021
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 068/2021
ParTES: faSEPa E NEiVa criSTiNa fErrEira BraBo
carGo: agente administrativo
PraZo: 12 (doze) meses



 diário oficial Nº 34.756  79 Quinta-feira, 04 DE NOVEMBRO DE 2021

NoVo coNTraTo, autorizado através ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - 
Processo 2021/453266 - autorizo/2021 de 29/04/2021
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 069/2021
ParTES: faSEPa E roSiNEidE MaciEl loPES
carGo: agente administrativo
PraZo: 12 (doze) meses
NoVo coNTraTo, autorizado através ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - 
Processo 2021/453266 - autorizo/2021 de 29/04/2021
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 040/2021
ParTES: faSEPa E aNGEla Maria fErrEira Maia
carGo: agente de artes Práticas (cozinha)
PraZo: 12 (doze) meses
NoVo coNTraTo, autorizado através ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - 
Processo 2021/453266 - autorizo/2021 de 29/04/2021
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 092/2021
ParTES: faSEPa E diolENE do Socorro MaTiaS NEGrao
carGo: assistente Social
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo/2021 
de 29/04/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) Karla criSTiNa doS 
SaNToS SilVa, cargo assistente Social, autorizada em 29/04/2021, atra-
vés do processo 453266
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 264/2021
ParTES: faSEPa E Maira aMaral SoUZa
carGo: Psicólogo
PraZo: 12 (doze) meses
NoVo coNTraTo, autorizado através ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - 
Processo 2021/453266 - autorizo/2021 de 29/04/2021
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 265/2021
ParTES: faSEPa E dalVa fErrEira Garcia
carGo: Psicólogo
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo/2021 
de 29/04/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) JoSE SEVEriaNo da 
SilVa E SilVa, cargo Psicólogo, autorizada em 29/04/2021, através do 
processo 453266
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 723627

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: sUPriMeNto de FUNdos- 548 do dia 03/11/2021
oBJETiVo: cobrir despesas de pequeno vulto, de pronto pagamento 
(Proc. 1225872/2021- Mem 500/2021).
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 183322
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 100,00- (consumo)
SErVidora: aldiENE Maria fErrEira SoUSa
MaTricUla: 5103355/ 4
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:40 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 723757
Portaria Nº 544, de 29 de outubro de 2021.
Processo nº 1225706/2021.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
óculos que atenderá as necessidades do adolescente, custodiado no cSE-
Ba, conforme os termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 183322
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$ 250,00
SErVidorES: roSEaNE SilVa fiGUEira, GErENTE i, Matricula 
5938419/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 40 (quarenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 723759

diÁria
.

Portaria: 547- do dia 03/11/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares dos socioeducandos 
custodiados no cESEBa, (proc.1228543/2021-Mem 497/2021)
SErVidora: dircE Maria fariaS dE liMa
carGo: aSSiSTENTE Social  - MaTricUla: 54196842/ 1
SErVidora :adriaNa VaScoNcEloS doS SaNToS,
carGo: PSicÓloGo- MaTrÍcUla Nº 5956352/1
SErVidor: GilfraNK SoUSa NUNES
carGo: MoToriSTa- MaTricUla : 5956394/ 1
oriGEM: SaNTarEM/Pa  -  dESTiNo: alTaMira E UrUará/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 08 a 11/11/2021  -  diáriaS-3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 723718

Portaria: 546- do dia 03/11/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando custo-
diado na UaSE aNaNiNdEUa ii-cJM (Proc. 1228635/2021-Mem 467/2021)
SErVidora: EroNildES dE faTiMa PirES coSTa
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla : 54197125/ 1
SErVidora: roSEaNE dE caSTro lEao
carGo: PSicoloGo-  MaTricUla: 5899694/ 2
SErVidor : doriValdo EdUardo JardiM da SilVa
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 54191736/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo:BraSil NoVo/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 08 a 12/11/2021 -  diáriaS-4,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 723689
Portaria: 543- do dia 28/10/2021
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado na UaSE aNaNiNdEUa 
i-cJM, em transferência (Proc. 1227440/2021-Mem  262/2021)
SErVidora: KESia caroliNE SilVa doS SaNToS
carGo: PSicoloGo - MaTrÍcUla : 5956716/ 1
SErVidor : JorGE carloS doS SaNToS cHUcrE
carGo: MoNiTor -  MaTricUla: 5943751/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo: oSaSco/SP
PEriÓdo dE ViaGEM: 04 a 05/11/2021 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 723674
Portaria Nº 542, de 28 de outubro de 2021.
Processo nº 1211082/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, aos fami-
liares em cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do 
processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: MÃE do rio/Pa.
PErÍodo: 22/10/2021 a 22/10/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: Márcio WaNdEr BraGa NaSciMENTo, MoNiTor, Ma-
tricula 97571350/1, e JacKSoN aMoraS alVES, MoToriSTa, Matricula 
5825067/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 723736
Portaria Nº 545, de 29 de outubro de 2021.
Processo nº 1228524/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jo-
vem, custodiado na UASE/ANANINDEUA II (CIJAM), conforme justificado 
nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa – dESTiNo: TailÂNdia/Pa.
PErÍodo: 03/11/2021 a 04/11/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: EroNildES dE fáTiMa PirES coSTa, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 54197125/1, e JoSÉ dE riBaMar PoNÇadilHa, MoTo-
riSTa, Matricula 6045551/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 723773
Portaria Nº 549, de 03 de novembro de 2021.
Processo nº 1233822/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: aUrora do Pará/Pa.
PErÍodo: 03/11/2021 a 03/11/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: SHEila frEiTaS dE SoUZa, aSSiSTENTE Social, Matricula 
54195519/1, e aldriN SoUZa SilVa, MoToriSTa, Matricula 5956751/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 723788
Portaria Nº 550, de 03 de novembro de 2021.
Processo nº 1235649/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MaraBá, aos fa-
miliares em cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do 
processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: ParaUaPEBaS/Pa.
PErÍodo: 29/10/2021 a 29/10/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: MoNaliSa PErEira dE MiraNda, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5956795/1, e fraNciSco dE liMa SoUSa, MoToriSTa, Matri-
cula 5956741/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 723806
Portaria Nº 551, de 03 de novembro de 2021.
Processo nº 1235425/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, aos fami-
liares em cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do 
processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: iNHaNGaPi/Pa.
PErÍodo: 29/10/2021 a 29/10/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: Márcio WaNdEr BraGa NaSciMENTo, MoNiTor, Matri-
cula 97571350/1, e  GilNEY doS SaNToS GoMES, MoToriSTa, Matricula 
5956499/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 723814
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secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

errata
.

errata da Portaria N°. 384/2021-GGP/seJUdH de 17/08/2021, 
publicada no doe n°. 34.681 de 26/08/2021.
onde se lê:
a contar de 20.08.21
Leia-se:
a contar de 16.08.2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 723432
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo: 2021/1055408
Número do Termo aditivo: 2/2021
contrato: 01/2020 - SEJUdH
objeto: alteração quantitativa do contrato nº 01/2020 relativo à loca-
ção de impressora colorida laser a4, com suportes técnicos consumíveis 
(acréscimo de uma impressora).
Vigência: a partir de 22/10/2021
Valor Mensal Total: r$ 5.916,00
Valor Total anual: r$ 88.740,00
PTrES: 188238
Plano de Trabalho: 14.126.1508.8238
Plano interno: 4120008238c
fonte: 0101006356
Natureza de despesa: 339040
contratado: Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia – EirElli - EPP.
cNPJ/Mf nº07.679.989/0001-50, com sede na Travessa angustura 
nº 2813, Bairro do Marco, cEP: 66.093/040, cidade: Belém-Pará
ordenador: JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira

Protocolo: 723553
.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 559/2021
1232770/2021
OBJETIVO: Realizar visita fiscalizatória para concessão de Registro Estadu-
al no conselho Estadual sobre drogas – coNEd.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Mosqueiro/Pa
SErVidor:
• SAMUEL FREIRE FURTADO; CARGO: Colaboradora Eventual ; DIA; 
08/11/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA SENA; CARGO: Colaborador Eventual; DIA: 
08/11/2021; Quantidade de diárias: 0,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos humanos

Protocolo: 723596
diÁrias
Portaria Nº 521/2021
1136033/2021
oBJETiVo: Monitoramento na rede de assistência do município de Portel 
nos dias 26 e 27/10/2021, e participação da equipe na ação da ouvidoria 
Geral da defensoria Pública do Estado do Pará,
 fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Breves d ePortel/Pa
SErVidor:
• DAMÁSIO ALVES DOS SANTOS; CARGO: Monitor; MAT: 55586314/1; PE-
rÍodo: 26 a 27/1082021; Quantidade de diárias: 1,0.
• PRISCILLA MENDES TAVEIRA DA SILVA; CARGO: Psicóloga; MAT: 
57217096/1; PEÍodo: 26 a 30/10/2021; Quantidade de diárias: 4,5
• MARCO ROGÉRIO BRITO DE ASSUNÇÃO; CARGO; Coordenador; MAT: 
5958989/1; Período: 26 a 30/810/2021. Quantidade de diárias: 4,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 723606
diÁrias
Portaria Nº 557/2021
ProcESSo: 1232130/2021
oBJETiVo: Para reunião com o Secretário, para promover articulação no 
intuito de expandir as ações de cidadania e direitos humanos,  em Para-
gominas/Pa, no período de 08 a 10/11/2021. Paragominas/Belém/Para-
gominas/Pa.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Paragominas/Pa
dESTiNo: Belém/Pa
SErVidor:

• MOISÉS MOREIRA LEITÃO; CARGO: Coordenador; MAT: 5917411/1; PE-
rÍodo: 08 a 10/11/2021; Quantidade de diárias: 2,5
• ADEMYR AGUIAR MACIEL; CARGO: Técnico em Gestão de Direitos Hu-
manos; MaT: 57229420/1; PErÍodo: 08 a 10/11/2021; Quantidade de 
diárias: 2,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 723587
diÁrias
Portaria Nº 558/2021
1232770/2021
OBJETIVO: Realizar visita fiscalizatória para concessão de Registro Estadu-
al no conselho Estadual sobre drogas – coNEd.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Mosqueiro/Pa
SErVidor:
• ELAINE CARVALHO CASTELO BRANCO; CARGO: Conselheira/CONED ; 
MaT: 999265; dia: 08/11/2021; Quantidade de diárias: 0,5.
• OSMAR FERREIRA GUIMARÃES; CARGO: Motorista; MAT: 57230905; 
dia: 08/11/2021; Quantidade de diárias: 0,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 723593
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos reLatiVa ao PreGÃo eLetrÔNico 
seJUdH/srP Nº 001/2021.
o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, Sr. José francisco de 
Jesus Pantoja Pereira , brasileiro, domiciliado e residente nesta cidade, após 
adjudicação e homologação das propostas apresentadas no PrEGÃo ElETrÔ-
Nico Para rEGiSTro dE PrEÇoS SEJUdH/SrP Nº 01/2021, nos termos da 
lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, da lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, da lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto Estadu-
al nº 991 de 24 de agosto de 2020, rESolVE registrar preços para a eventual 
aquisição de solução completa de datacenter incluindo Servidores de processa-
mento de dados, Unidade central de armazenamento de dados do tipo all flash, 
Switches, appliance e software de backup, rack para datacenter, No-breaks, 
Serviços de instalação e operação assistida para os equipamentos adquiridos, 
conforme as especificações constantes no Edital 01/2021 especificada nos itens 
do Termo de referência, anexado ao edital de Pregão nº 012021/2021, ofe-
recidos pelas propostas classificadas em primeiro lugar, para o lote único, 
no certame acima mencionado, da(s) seguinte(s) empresa(s): aTa-01/2021 
- EMPrESa: aTa coMErcio E SErViÇoS dE iNforMáTica lTda, cNPJ/Mf: 
09.571.988/0001-13, Endereço: SHiS Qi 5 Bloco f, sala 206, Tel: (61) 3550-
7726 cEP: 71.615-560. BraSÍlia/df por intermédio de seu representante 
legal, frEdErico alMEida dE MENdoNÇa KUSEl, Brasileiro, Portador do 
rG: 2019878 SSP/df, cPf: 004.761.821-31, diretor de operações.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 723976
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 334/2021 – BeLÉM, 29 de oUtUBro de 
2021, publicado no doe 34.755, de 03/11/2021.
oNde se LÊ: “adMiSSÃo dE SErVidor”.
Leia –se: “diária”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 723789
.

diÁria
.

Portaria N° 337/2021 - daF/sedeMe - BeLÉM, 03 de NoVeMBro 
de 2021.
Nome: SiMoNE criSTiNa cardoSo dE oliVEira dE araÚJo/ Matricula: 
n° 5910099/2/ cargo: assessor i/ origem: Belém-Pa/ destino: altamira, 
Vitória do Xingu, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, itaituba, Novo Progres-
so, Trairão, rurópolis e Santarém – Pa/ Período: 07/11/2021 a 20/11/2021 
/diárias: 13,5 (treze e meia)/objetivo: representar a SEdEME nas ações 
do projeto “SEdEME iTiNEraNTE”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 723848



 diário oficial Nº 34.756  81 Quinta-feira, 04 DE NOVEMBRO DE 2021

..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 214/2021 - GaB/iMetroParÁ/iNMetro
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 991, de 24 de agosto de 2020 no 
capítulo Xii, acerca das disposições para aquisição de combustível, no art. 26º.
rESolVE:
art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados, para atuarem como 
Gestor de Frota e Equipe de Apoio/Perfil Consulta, junto ao IMETROPARÁ, no 
Sistema de Gestão de Abastecimento de Frota de Veículos Oficiais do Estado.

dadoS doS SErVidorES PErfil carGo
Nome completo: Valber luiz Barbosa duarte

cPf: 490.933.712-15
Matrícula: 0492

E-mail: diraf.imetropara@gmail.com
Telefone comercial: (91) 3217-0509

GESTor dE froTa coMiSSioNado

Nome completo: Jayme celson Bentes canto
cPf: 593.932.032-53

Matrícula: 0406
E-mail: jayme.canto@imetropara.pa.gov.br

Telefone comercial: (91) - 3217-0516

GESTor dE froTa coMiSSioNado

art. 2º - os efeitos desta PorTaria entram em vigor na data da sua publicação.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de novembro de 2021.
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará
*republicado em virtude de alterações no d.o.E nº 34.749, de 27/10/2021.

Protocolo: 723913
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

7° termo aditivo ao contrato n° 01/2018
objeto: reajuste e Prorrogação do contrato.
1. do reajuste do contrato.
1.1 fica reajustado o valor do contrato com base no iPca no percentual de 
2,4383%. desta forma, o valor do contrato passará de r$ 59.247,18 (cin-
quenta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos) 
mensal para r$ 60.691,80 (sessenta mil, seiscentos e noventa e um reais 
e oitenta centavos) mensal, totalizando o valor anual de r$ 728.301,60 
(setecentos e vinte e oito mil, trezentos e um reais e sessenta centavos).
1.2 Valor da hora de desenvolvimento de novas funcionalidades: r$ 158,92 
(cento e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos).
1.3 Novo valor total anual, considerando 1.200 horas de desenvolvimento: 
r$ 919.005,60 (novecentos e dezenove mil, cinco reais e sessenta centa-
vos), segundo carta enviada pela Prosolution em 02/10/2020.
2. da Prorrogação do contrato.
2.1 de acordo com a lei n°8.666/93 e alterações, no art. 57, ii, 
combinado com o previsto no instrumento originário, fica prorroga-
do o contrato n° 001/2018, por 12 (doze) meses, pelo período de: 
04/01/2021 a 03/01/2022.
dotação orçamentária:
72201.23.126.1508.8238 Gestão de Tecnologia da informação e comu-
nicação Natureza da despesa: 339040.00 Serv de Tecnol da informação 
e comuinic - PJ fonte: 0261/0661 rec da adm indireta ( próprios) Pi: 
4120008238c.
contratado: ProSolUTioN coNSUlToria & SiSTEMaS iNforMáTicoS 
lTda, cNPJ: 07.273.558/0001-90.
assinatura: 30/12/2020.
ordenadora responsável: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.
Republicado por conter incorreção Diário Oficial n° 34.450, 
de 04/01/2021, Pg. 106, Protocolo: 615657, e doe 34.607, 
10/06/2021, Pg. 190, Protocolo: 664901.

Protocolo: 723684
..

diÁria
.

Portaria nº 283/2021 de 03/11/2021.  
art. 1º coNcEdEr aos servidores Thiago castro da Silva Pacheco, Gerente 
de Projetos, matrícula nº 5956563/1 e Mario alberto roca Martins Neto, 
assistente de reg. Mercantil cl. a, matrícula nº 5902692/1, 2,5 (duas e meia) 
diárias, no valor r$ 593,45 (Quinhentos e noventa e três reais e quarenta 

e cinco centavos), para promoverem MiNi cUrSo iNTEGrador Pará e 
PalESTra, cumprindo a agenda do Projeto JUcEPa itinerante, no município 
de Paragominas / Pa, de 04/11/2021 a 06/11/2021, conforme o processo nº 
2021/1196161. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 723818
..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria coNJUNta de desiGNaÇÃo N° 032/2021 – NePMV
o Presidente do instituto de Terras do Pará (iTErPa/Pa), e a diretora Geral 
do Núcleo Executor do Programa Municípios Verde (NEPMV), no uso das 
atribuições legais que lhe são
conferidas, rESolVEM:
art. 1º designar os servidores raimundo Walter correa - matrícula 3153797 
e Potyguara Prazeres de oliveira ferreira - matrícula 54185591 o primeiro 
como fiscal Titular e o segundo como fiscal auxiliar dos contratos admi-
nistrativos abaixo relacionados:

Nº contrato objeto Empresa contratada
004/2021 aquisição de 30 desktops Tipo i K M BaTiSTa cardoSo

005/2021  aquisição de 50 Monitores de Vídeo rEPrEMiG - rEPrESENTaÇÃo E coMÉrcio dE 
MiNaS GEraiS lTda

006/2021 aquisição de 50 desktop Tipo ii c/ 
Monitor de 23 Polegadas PHdS SErViÇoS dE iNforMáTica lTda - ME

007/2021 aquisição de 10 Swicths TopHack coNNEcTa coMÉrcio dE iNfoMáTica E TElEcoM 
lTda

008/2021 aquisição de 10 Tablet Tipo i NadJa MariNa PirES

art. 2. São atribuições do fiScal do coNTraTo:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii - registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
iV - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está 
em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a nota 
fiscal/fatura de pagamento, juntando, inclusive, termo declaratório que o 
serviço foi satisfatoriamente executado;
V - controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
Vi - apresentar relatórios consolidados sobre a execução do contrato, 
quando solicitado.
Art. 3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fis-
cal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, para 
adoção das medidas convenientes.
art. 4. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.5. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 28 de outubro de 2021.
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS - Presidente do iTErPa/Pa
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV

Protocolo: 723624
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

adMissÃo de serVidor
.

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo toMada de Pre-
Ços 034/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria Para 
PaViMENTaÇÃo aSfalTica dE ViaS, no Município de ViGia dE NaZarÉ, nes-
te 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.
EMPrESa HaBiliTada:
1 - rodoPlaN SErViÇoS dE TErraPlENaGEM lTda– cNPJ: 
07.014.625/0001-51- HaBiliTada;
2 - TErra lUZ coNSTrUÇÕES & SErViÇoS lTda – cNPJ: 14.045.720/0001-
88 – HaBiliTada.
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, 03 de novembro de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 723729
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.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 803/2021, de 29 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 disposto no art. 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1112628, de 05/10/2021 – SEdoP.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr à servidora aNa lÚcia alVES corrÊa, matrícula nº. 
5061/1, ocupante do cargo de datilógrafo, lotada na diretoria de Política 
Setorial; 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 06/10/2021 a 
04/11/2021; referente ao triênio 2007/2010 (2° ETaPa).
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 06/10/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 723819
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º tac Nº 12/2020 – cP Nº 02/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Hb20 construções Eireli, cNPJ nº 15.482.315/0001-90
objeto: Execução dos Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
Vias Urbanas na região de integração do carajás - lote. 03, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 27/10/2021 a 25/01/2022
data da assinatura: 27/10/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 723492
5º tac Nº 11/2020 – cP Nº 02/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Hb20 construções Eireli, cNPJ nº 15.482.315/0001-90
objeto: Execução dos Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
Vias Urbanas na região de integração do araguaia - lote 11, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 27/10/2021 a 27/01/2022
data da assinatura: 27/10/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 723488
2º tac Nº 35/2020 – tP 11/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
SETEc ENGENHaria EirEli - cNPJ 33.873.920/0001-73
objeto: Pavimentação em bloquete em vias urbanas  no município de Bom 
Jesus do Tocantins/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93 
e reajustar os valores do instrumento original, cfe. art. 65, § 8º da lei 
nº 8.666/93
Vigência: 26/10/2021 a 23/02/2022
Percentual do reajuste: 12,8348%
Período de execução: 07/04/2021 a 06/04/2022
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489.7645 0101/0301/0106/0306 449051
data da assinatura: 26/10/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 723796
2º tac Nº 30/2020 – tP Nº 18/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda - cNPJ 08.645.489/0001-60
objeto: execução do saldo remanescente da pavimentação da rua 29 de 
dezembro no Município de Salvaterra/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 30/10/2021 a 28/01/2022
data da assinatura: 29/10/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 723797
2º tac Nº 39/2020 cP Nº 01/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda - cNPJ 08.645.489/0001-60
objeto: Execução dos serviços de pavimentação para revitalização asfáltica 
do pátio de trafego da SEfa-iTiNGa com implantação de balança de con-
trole de pesagem de veículos.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 01/11/2021 a 31/12/2021
data da assinatura: 29/10/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 723800

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

9° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 26/2016
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
associação dos Pequenos e Médios Produtores rurais de Sapucaia e região 
-aProSar – cNPJ 11.714.835/0001-20
objeto do convênio: Perfuração de 1 (um) Poço artesiano, no Município 
de Jacundá/Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 27/10/2021 a 19/04/2022
data da assinatura: 27/10/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 723823
5° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 106/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte – cNPJ 22.980.940/0001-27
objeto: construção de Uma feira coberta, no Município de Garrafão do 
Norte Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 31/10/2021 a 28/02/2022
data da assinatura: 29/10/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 723864
.

diÁria
.

Portaria Nº. 802/2021, de 29 de oUtUBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo 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 2021/1222658, de 26/10/2021- 
cPaT/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Thiago Wulfert de oliveira, Matrícula nº 57193152/3; cargo/fun-
ção: assessor i.
oBJETiVo realizar os trâmites das entregas dos equipamentos, conferên-
cia e assinatura o Termo de responsabilidade do Mobiliário referente ao 
Município de Marabá/Pa.
dESTiNo: Marabá/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia)
PEriodo: 28 a 30/10/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 723414
Portaria Nº. 804/2021, de 29 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 2021/1196342, de 20/10/2021 
e Memorando Nº 54/2021 de 27/10/2021- diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para a data 28/10/2021, o deslocamento dos servidores lUaNa 
fErNaNdES BENETTi, Matrícula nº 6403677/1, cargo/função: coordenador 
e Marco aNTÔNio alVES BENEVidES, Matrícula nº 5939589/1, cargo/
função: Motorista, autorizados a viajar ao Município de São francisco do Pará/
Pa, anteriormente concedida para a data 27/10/2021, através da PorTaria 
nº 786/2021, de 21/10/2021, publicada no doE nº 34.746, de 25/10/2021, 
devido alteração na programação da viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 723891
Portaria Nº. 809/2021, de 03 de NoVeMBro 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 2021/1213819, de 22/10/2021 
e Memorando nº 064/2021 de 29/10/2021- difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 04 a 06/11/2021, o deslocamento do 
servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, Matrícula n°. 
5956734/1; cargo/função: coordenador de Núcleo regional, autorizado a 



 diário oficial Nº 34.756  83 Quinta-feira, 04 DE NOVEMBRO DE 2021

viajar ao Município de Óbidos/Pa, anteriormente concedida para o período 
de 03 a 05/11/2021, através da PorTaria nº 796/2021, de 26/10/2021, 
publicada no doE nº 34.751, de 28/10/2021, devido alteração na 
programação da viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 723897
Portaria Nº. 797/2021, de 26 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 2021/1209105, de 22/10/2021 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº 5907413/3, cargo/
função: diretor.
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: assistente de obras Públicas.
oBJETiVo: reunião Técnica para dar continuidade ao Processo de Elabo-
ração do Plano de Mobilidade Urbana com fundamento da Nova Política 
Nacional de Mobilidade.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com os servidores ao Município de capitão 
Poço/Pa.
dESTiNo: capitão Poço/Pa
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 03 a 05/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 723882
Portaria Nº. 806/2021, de 03 de NoVeMBro 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 2021/1236991, de 28/10/2021 
– UGP/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Gabriela Paixão de aragão Gesteira, matrícula nº. 5946901/1, car-
go/função: assessor i.
oBJETiVo: Participar de uma reunião na sede do NdB em Brasília/Br, 
como coordenadora geral da UGP.
dESTiNo: Brasília/Br.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 03 a 04/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 723898
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Benedi-
to ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. Processo: 2020/28817
2. licitação nº: 029/2021
3. Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
4. data da adjudicação: 03/11/2021
5. data da Homologação: 03/11/2021
  objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a ElaBoraÇÃo 
dE ProJEToS dE arQUiTETUra E ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo daS 
PoliclÍNicaS NoS MUNicÍPioS dE MaraBá E SaNTarÉM – Pará.
7. Empresa vencedora adjudicada: r2 arQUiTETUra & UrBaNiSMo lTda cNPJ: 
07.017.885/0001-80, com o valor de r$ 476.564,77 (Quatrocentos e setenta e 
seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).
Belém/Pa, 03 de novembro de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 723680
aViso de aBertUra das ProPostas coMerciais - toMada de 
PreÇos tP 033/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para rEaliZar oS SErViÇoS dE PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS No 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, neste Estado, conforme especifi-

cações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a comissão Permanente de licitação coNVoca a empresa Habilitada na 
Tomada de Preços TP 033/2021, para abertura da ProPoSTa coMErciail 
designada para o dia 05/11/2021 às 10:00 Hs.
EMPrESa HaBiliTada:
1 - TErra lUZ coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda cNPJ: 14.045.720/0001-
88 - HaBiliTada;
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 723693
rescisÃo de coNtrato
contrato nº : 21/2012
origem nº : concorrência Pública 14/2012
data da rescisão: 29/10/2021
Justificativa: Rescisão Unilateral, cfe. art. 79, I da Lei Federal 8.666/93.
objeto: implantação do Sistema de abastecimento de água,no município 
de almerim,neste estado.
contratante: Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas - SEdoP
contratada: ditron Engenharia e incorporações Eireli
data de assinatura: 29/10/2021
ordenadora responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretária de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 723539
Portaria Nº. 807/2021, de 03 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019, 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1212592, de 22/10/2021 
e Memorando Nº 042/2021 de 03/11/2021- GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para data de 03/11/2021, o deslocamento do servidor 
BENEdiTo rUY SaNToS caBral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/função: 
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, 
autorizado a viajar ao Município de Santarém/Pa, anteriormente concedida 
para o período de 26 a 27/10/2021, através da Portaria nº 790/2021, 
de 22/10/2021, publicada no doE nº 34.745, de 22/10/2021, devido 
alteração na programação da viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE 
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas
Portaria Nº. 810/2021, de 03 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS 
PÚBlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo 
decreto/ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo 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 2021/1212647 de 22/10/2021 
e Memorando Nº 43/2021 de 03/11/2021 – GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para data de 03/11/2021, o deslocamento dos servidores 
aNdrÉia rocHa dE alMEida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/função: 
assessor ii e JoÃo SErGio PiNTo rodriGUES da SilVa, Matrícula nº. 
5932030/2; cargo/função: Secretário de diretoria, autorizados a viajar ao 
Município de Santarém/Pa, anteriormente concedida para o período de 26 
a 27/10/2021, através da Portaria nº 791/2021, de 22/10/2021, publicada 
no doE nº 34.745, de 22/10/2021, devido alteração na programação da 
viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 724027
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 47/2021 - 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 47/2021, que tem como critério de Julgamento 
o tipo “Menor Preço por loTE” cujo objeto é a Execução Serviços de cons-
trução de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de pro-
fundidade, e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam 
entre 10 e 250 metros, compreendendo limpeza, perfilagem ótica, pesca-
ria, escovação e retirada de material decantado, fornecimento e instalação 
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de bombas, filtros pré-fabricados e quadros de comando em Unidades de 
Negócios da coSaNPa da rMB- UNaM e no interior do Estado- UN-ilHaS, 
conforme condições, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de 
referência dET/USoS/014/2021. a abertura realizar-se-á no dia 26 de 
Novembro de 2021, às 10 (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, 03 de Novembro de 2021.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 723550
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 046/2021 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de seu 
Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao PrE-
GÃo ElETrÔNico Nº 046/2021, tendo critério de Julgamento o tipo “Menor 
Preço Por lote” cujo objeto é o fornecimento e substituição de extintores de 
incêndio destinados a atender os setores da coSaNPa localizados na região 
metropolitana de Belém e nos municípios de castanhal, abaetetuba, Marabá e 
Santarém, tudo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Termo de referência nº dPl/022/2021 (anexo i) e seus apêndices, partes 
integrantes e indissociáveis do Edital. a abertura realizar-se-á no dia 18 de 
novembro de 2021, às 09 horas (nove horas), horário de Brasília no ende-
reço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. 
o Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços 
eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.com-
praspara.pa.gov.br/e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa,  04 de novembro de 2021.
andré rabêlo Queiroz
Pregoeiro

Protocolo: 723479
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo: 29/2021
objeto: contratação de empresa especializa na execução de serviços de enge-
nharia para reforma dos ambientes de atendimento ao público, refeitório, espaço 
de convivência, pintura parcial externa e interna, estrutura e cobertura do telha-
do dos prédios da Sede da companhia de Habitação do Estado do Pará.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 06/2021.
Valor do contrato: r$ 1.056.957,53 (um milhão, cinquenta e seis mil, no-
vecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).
dotação orçamentária: funcional Programática: 16.451.1508.7552.0000 
– fonte: 0661 – Natureza da despesa: 449051 – ação: 151197.
Vigência: 03.11.2021 a 02.05.2022.
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará – coHaB/Pa x fENiX 
logística comércio e locação de Máquinas Eireli.
data da assinatura: 03.11.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 723410
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo rdc nº 04/2021
oBJETo: contratação de empresa de engenharia para execução dos Servi-
ços remanescentes e Serviços complementares indispensáveis de infraes-
trutura Urbana (Sistema Viário, drenagem Pluvial, abastecimento de água, 
Sistema de Esgoto Sanitário, rede de Energia Elétrica e iluminação Públi-
ca), Paisagismo, Equipamento Público e Muro divisório) e construção de 23 
(vinte e três) Blocos de apartamentos, do tipo G7, contendo cada bloco 12 
(doze) apartamentos, totalizando 276 (duzentos e setenta e seis) Unidades 
Habitacionais no conjunto residencial liberdade i, localizado no campus 
iii da Universidade federal do Pará – UfPa, entre a Marginal do igarapé do 
Tucunduba e av. Perimetral, no Município de Belém, Estado do Pará.
Modalidade de licitação: rdc Nº 04/2021
daTa da aBErTUra: 26.11.2021, às 09h (nove) horas
local: Sala de licitações da coHaB/Pa, sito na Passagem Gama Malcher, 
nº 361, Souza – Belém/Pa.
Valor do EdiTal: Grátis, disponibilizado no sitio da companhia, por meio 
do endereço eletrônico – http://www.cohab.pa.gov.br/editais-2021 ou na 
assessoria de licitação da coHaB/Pa, por meio de cd ou pen drive

doTaÇÃo orçamentária: 16.482.1489.7642, fEHiS
foNTES: 0171/0371/6101/0101/6301-Natureza da despesa: 449051 or-
lando reis Pantoja
diretor Presidente
daTa: 03.11.2021

Protocolo: 723600
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 508 de 29 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.
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir comissão avaliadora de acordo com o Edital de cre-
denciamento nº 10/2021.
art. 2° - dESiGNar os servidores Maria lÚcia laNGBEcK oHaNa, iden-
tidade funcional nº 5251907/1, JENiffEr WalKiriaM E SilVa GalVÃo, 
identidade funcional nº 54197017/3, e odETE VaNZElEr SaBá, identida-
de funcional nº 5434599/7, para compor a comissão avaliadora do Edital 
de credenciamento nº 10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 29 de outubro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 723997
.

errata
.

errata do terceiro terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo 
tÉcNica e FiNaNceira nº 002/2016 – sectet/ BaNParÁ / ProdePa
onde se lê:
Partícipes:
Banco do Estado do Pará – BaNPará (cNPJ nº: 04.913.711/0001-08)
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
Universidade federal do Pará – UfPa (cNPJ nº 34.621.748/0001-23)
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará – 
ProdEPa (cNPJ nº 05.059.613/0001-18), como interveniente/Executora.
Leia-se:
Partícipes:
Banco do Estado do Pará – BaNPará (cNPJ nº: 04.913.711/0001-08)
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará – 
ProdEPa (cNPJ nº 05.059.613/0001-18), como interveniente/Executora.
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 723517
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 209/2021 – GaBiNete, de 27 de outubro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo o disposto no ofício circular n. 01315/2020-Secex, à 
seq. 01, que noticia ação de fiscalização conjunta do Tribunal de Contas 
do Pará e a controladoria Geral da União, relacionada ao pagamento de 
auxílio Emergencial do Governo federal, instituto pela lei n. 13.982, de 
02/04/2020; coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria 
de controle interno, de 13/10/2021, à seq. 87, parte integrante do Proces-
so Eletrônico n. 2020/633999;
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 o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199 da lei 5.810/1994 c/c lei n. 8.972/2020;
rESolVE:
art.1º dETErMiNar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
(Pad), em desfavor da servidora f.f.a, ocupante do cargo de secretária de 
diretoria, matricula n. 5950796-1, visando à apuração de eventuais res-
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ponsabilidades administrativas descritas no bojo do Processo administrati-
vo Eletrônico n.2020/633999.
art. 2º dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para compor a co-
missão de Processo administrativo disciplinar-Pad.
i - Presidente: dEYlaNE corrEa PaNToJa Baia, Técnico em Gestão de desen-
volvimento ciência Tecnologia e inovação-ciências Sociais, matrícula n. 5918380;
ii - Membro: NaYaNE criSTiNa SilVa dE SoUZa, assistente administra-
tivo, matrícula n.5917990;
iii - Membro: BENEdiTo dE JESUS HENdErSoN Gordo, assistente admi-
nistrativo, matrícula n. 5916900.
art. 3º a conclusão do Processo administrativo de responsabilização ocor-
rerá em 60 (sessenta dias) dias úteis, cabendo prorrogação, desde que 
devidamente justificadas.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 27 de outubro de 2021 .
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 723619

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
terMo aditiVo N°003/2021
coNVÊNio Nº 028/2019 – FaPesPa/UFoPa
Processo n° 2019/572590
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
cNPJ: 09.025.418/0001-28
convenente: Universidade federal do oeste do Pará – UfoPa
cNPJ: 11.118.393/0001-59
objeto do Termo aditivo:
1. Prorrogação da vigência do convênio n°028/2019 por mais 12 (doze) meses
2. alteração do cronograma de Execução (Meta, etapa ou fase) do Plano de Trabalho
data de assinatura: 29/10/2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 723817
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 500, de 29 de oUtUBro de 2021 -  
diária ao colaborador riNaldo JoSÉ coSTa SoarES, Programador 
de computador, matrícula 3249115, 08/11/2021 a 12/11/2021, à Belém-
Pa/Brasília-df/Belém-Pa, para realizar visita técnica para substituição de 
equipamentos de informática no Núcleo da representação do Governo do 
Estado do Pará no distrito federal. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará
Portaria Nº 501, de 3 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, 
Motorista, matrícula 57203796, 28/10/2021 a 29/10/2021, à Belém-Pa/
abaetetuba/ igarapé Mirí/Belém-Pa, para continuação Manutenção radio-
enlace abaetetuba x igarapé-Miri. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará
Portaria Nº 502, de 3 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 28/10/2021 a 29/10/2021, 
à Belém-Pa/abaetetuba/ igarapé Mirí/Belém-Pa, para continuação 
Manutenção radio-enlace abaetetuba x igarapé-Miri. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 723650
terMo aditiVo 2021 ao acordo coLetiVo de traBaLHo Para 
PerÍodo 2020/2022, QUE ENTrE Si firMaM Na forMa aBaiXo, o 
SiNdicaTo doS TraBalHadorES E TraBalHadoraS EM TEcNolo-
GiaS da iNforMaÇÃo No ESTado do Pará – SiNdPd/Pa, cNPJ/Mf 
Nº. 15.306.252/0001-27, doraVaNTE dENoMiNado GENEricaMENTE 
dE SiNdicaTo E a EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMU-
NicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, cNPJ Nº. 05.059.613/0001-
18. o presente aditivo mantém todas as cláusulas econômicas do acordo 
coletivo de Trabalho 2020/2022 e altera as seguintes cláusulas: cláUSUla 
TErcEira – PiSo Salarial a tabela de piso salarial, praticada pela em-
presa, não sofrerá reajuste na mesma data base e período de vigência do 
presente acT, em razão da pandemia mundial da coVid-19 e por força do 
decreto Estadual nº 955, de 12 de agosto de 2020. cláUSUla QUarTa – 
rEaJUSTE Salarial - Em razão da pandemia mundial (coVid-19), que 
trouxe consigo grave crise econômica em escala global e determinações 
contidas no decreto Estadual nº 955, de 12 de agosto de 2020, não será 
concedido reajuste salarial para os empregados da ProdEPa. Parágrafo 
Único – o percentual de 8,3%, calculado com base no iNPc, do período 
de 01/06/2020 a 31/05/2021, fica acumulado aos 2,05% do período de 

01/06/2019 a 31/05/2020, e acumulado aos 4.78% relativo as perdas sa-
lariais do período de 01/06/2018 a 31/05/2019, acumulados aos 12.18% 
relativos ao período de 01/06/2015 a 31/05/2017, cujo montante os tra-
balhadores não renunciam. cláUSUla dÉciMa PriMEira - aUXÍlio-ali-
MENTaÇÃo - a partir de 1º de junho de 2020, será fornecido aos empre-
gados da Empresa, excetuando-se os enumerados no Parágrafo 3º, desta 
Cláusula, ao final de cada mês, e de uma única vez, 5 auxílio alimentação 
ou equivalente, com observância dos princípios estatuídos no Programa de 
alimentação do Trabalhador – PaT. Parágrafo 1º – a partir do mês de junho 
de 2021, a ProdEPa fornecerá aos empregados carga de tíquete alimenta-
ção no valor de r$50,00 (cinquenta reais). Passando o auxílio alimentação 
ao valor de r$50,00 (cinquenta reais) ou equivalente, a razão de 24 (vinte 
e quatro) dias por mês. Parágrafo 2º - a ProdEPa pagará o retroativo à 
1º de junho de 2021, reajustado sobre todas cartelas mensais, além das 
cargas relativas aos tíquetes extras (círio e Natalino). Parágrafo 3º - o 
auxílio alimentação será fornecido aos empregados da Empresa, excetuan-
do-se os enumerados no Parágrafo 5º desta cláusula, ao final de cada mês, 
e de uma única vez, auxílio alimentação ou equivalente, com observância 
dos princípios estatuídos no Programa de alimentação do Trabalhador - 
PaT. Parágrafo 4º –os índices de participação dos empregados no custo do 
auxílio alimentação do seu salário-base, serão: 

faixa Salarial¹ Valor facial2 % Participação Mês do Empregado
custo operacional

dia Mês (24dias)

<4 50,00 0,5%       
0,25     6,00

>4 e <6 50,00 1,0%       
0,50   12,00

>6 e <8 50,00 2,0%       
1,00   24,00

>8 e <10 50,00 3,0%       
1,50   36,00

>10 50,00 4,0%     2,00 48,00

1 - Expresso em salários mínimos; 2 - expresso em real (r$).
Parágrafo 5º – Não serão contemplados com o benefício do auxílio alimen-
tação os empregados: a) Em licença para atividade político-partidária; b) 
com contrato de trabalho suspenso, à exceção dos empregados aposenta-
dos por invalidez; c) À disposição de outros Órgãos da administração Públi-
ca, com exceção dos que estejam a serviço da ProdEPa, sendo o referido 
caso, compreendidos como aqueles que, apesar de cedidos, a ProdEPa 
permaneça com o ônus pelo pagamento das remunerações devidas, como 
contraprestação do trabalho prestado. Parágrafo 6º – o referido benefício 
não integra a renumeração do empregado, para nenhum fim de direito; Pa-
rágrafo 7º – O recebimento do auxílio alimentação fica condicionado à 
consignação em folha da participação do empregado no custo do auxílio, 
conforme tabela constante na cláusula que trata dos índices de participa-
ção dos empregados no custo do auxílio alimentação acima descrita, ou 
ainda, caso não seja possível, ao depósito do valor correspondente a este 
na tesouraria da ProdEPa, até o dia 30 (trinta) de cada mês, sob pena de 
não recebimento do auxílio alimentação ou benefício equivalente. cláUSU-
la dÉciMa SEGUNda - aUXÍlio aliMENTaÇÃo EXTraordiNário E No-
TUrNo -  a Empresa fornecerá vale alimentação no valor facial de r$ 50,00 
(cinquenta reais), para os empregados que exercerem trabalho noturno, 
no horário compreendido entre as 22 horas de um dia às 05 horas do dia 
seguinte, quando o empregado convocado permanecer trabalhando por 
mais de 06 (duas) horas consecutivas, após sua jornada de trabalho. Pa-
rágrafo Único – a Empresa fornecerá obrigatoriamente 12 horas antes do 
início o vale alimentação extraordinário, no valor facial r$50,00 (cinquenta 
reais), para os empregados que estiverem em regime de hora extra nos 
dias de sábado, domingo e feriados, ressalvadas as hipóteses de chamados 
não programados, em que poderá ser fornecido em até 24:00 após a reali-
zação do serviço. cláUSUla TriGÉSiMa SÉTiMa - licENÇa SEM rEMUNE-
raÇÃo - a critério exclusivo da diretoria Executiva, conceder-se-á a pedido 
do empregado efetivo com mais de 05 (cinco) anos de serviço efetivo, 
licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até 365 (trezen-
tos e sessenta e cinco) dias consecutivos, sem remuneração, podendo este 
prazo ser renovado, sempre que necessário, por até igual período, a crité-
rio da diretoria Executiva. cláUSUla dÉciMa QUarTa – aUXÍlio À EdU-
caÇÃo  - o empregado que tiver dependente legal na faixa etária entre 3 
(três) meses e 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, 
será reembolsado a título de educação. Parágrafo 1º - Para efeito de per-
cepção do auxílio educação, considerar-se-ão, os dependentes legais, devi-
damente comprovados nos termos da legislação vigente. Parágrafo 2º - o 
valor do benefício fica estipulado R$- 380,00 (trezentos e oitenta reais), 
por dependente, condicionado a apresentação mensal pelo empregado, do 
comprovante da despesa expedido pela respectiva instituição de ensino ou 
creche, na qual seus dependentes legais estejam matriculados, vedado o 
pagamento retroativo do benefício. Parágrafo 3º - o empregado fará jus ao 
benefício, a contar da data do protocolo de seu requerimento, e desde que 
declare que o outro cônjuge não recebe benefício semelhante. caso ambos 
os cônjuges sejam empregados da ProdEPa, o benefício será pago à mãe 
ou àquele que tiver à guarda do filho. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUN-
da - fÉriaS - a data de início das férias anuais, individuais ou coletivas 
não poderá recair em sábados, domingos e feriados ou facultados, nem ini-
ciar dois dias antes de feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Pa-
rágrafo 1º – fica assegurado aos Empregados o direito à venda de 1/3 dias 
de férias; Parágrafo 2º – A todos os Empregados fica assegurado o direito 
de parcelamento do gozo das férias da seguinte forma: - o empregado que 
optar em converter em pecúnia 1/3 dos dias de férias, apenas poderá fra-
cionar o gozo de suas férias em dois períodos; - o empregado que não 
optar pela venda de 1/3 das férias, poderá fracionar o seu gozo em até três 
períodos; - deverá ser observado que, necessariamente, o gozo de um dos 
períodos seja de no mínimo 14 dias consecutivos e os demais não poderão 
ser inferiores a 05 dias consecutivos; Parágrafo 3º – Em caso de substi-
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tuição da Chefia por empregado pertencente ao quadro efetivo ou comis-
sionado da Empresa, fica garantido a este, o pagamento do salário corres-
pondente ao cargo da Chefia, o qual será pago de maneira proporcional ao 
período que perdurar a substituição. cláUSUla QUiNQUaGÉSiMa SEXTa 
– HoMoloGaÇÃo - as partes irão promover todos os esforços, para que o 
pedido de homologação do presente Termo aditivo ao acordo coletivo de 
Trabalho, não ultrapasse 10 (dez) dias. Parágrafo Único – Vigência do aditi-
vo ao acordo coletivo de Trabalho a vigência do presente Termo aditivo ao 
acordo coletivo de Trabalho será de 1 (um) ano, a contar de 1º de junho de 
2021. cláUSUla  QUiNQUaGÉSiMa oiTaVa – rENEGociaÇÃo dE cláU-
SUla dE rEaJUSTE Salarial - as partes convencionam que retornarão as 
negociações relativas aos reajustes salariais, uma vez expirado o prazo de 
vigência do decreto nº 955 de 12 de agosto de 2020. dÉBora SiroTHEaU 
SiQUEira rodriGUES - PrESidENTE - cPf 609.944.602-47 SiNdicaTo 
doS TraBalHadorES E TraBalHadoraS EM TEcNoloGiaS da iNfor-
MaÇÃo No ESTado do Pará – SiNdPd-Pa - MarcoS aNTÔNio BraNdÃo 
da coSTa - PrESidENTE - cPf 048.051.862-91 EMPrESa dE TEcNolo-
Gia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa

*Republicado por incorreção no Diário Oficial Nº 34.755 de 03/11/2021.
Protocolo: 724033

..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

..

oUtras MatÉrias
.

JUstiFicatiVa
coNVÊNio Nº. 012/2021 seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/917051
Considerando que o objeto atende à finalidade institucional desta administração; 
transferência voluntária de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Casta-
nhal/Pa para revitalização do campo da cohab em castanhal/Pa., que ocorrerá 
na cidade de Soure na datas 27 de outubro de 2021 a 27 de abril de 2022.
considerando que a Prefeitura retro mencionada está em dia com suas 
obrigações tributárias, econômicas e que foi comprovada a capacidade téc-
nica e gerencial para promover o evento, conforme documentos anexos.
considerando as atribuições que me são conferidas pela lei n° 6.215 de 
28 de abril de 1999, alterada pela lei n° 6.879, de 29 de junho de 2006, 
com vistas à instrução processual instaurada, ante o exposto, dETErMiNo 
a celebração do convênio junto à Prefeitura Municipal de Soure, bem como 
a publicação do extrato do instrumento no Diário Oficial do Estado do Pará. 
lavrado a avença remeta-se os autos ao controle interno para análise 
formal do procedimento.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 723651
eXtrato do coNVÊNio Nº. 012/2021seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/917051
do oBJETo:
O presente instrumento tem por finalidade a transferência voluntária de 
recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Castanhal/PA para Revitali-
zação do campo da cohab em castanhal/Pa.
aSSiNaTUra: 03/11/2021
ViGÊNcia: 27/10/2021 a 27/04/2021
Valor: r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
coNTraParTida: r$ 62.942,39 (sessenta e dois mil, novecentos e qua-
renta e dois reais e trinta e nove centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
----
Valor: r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl 
cNPJ/Mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNVENENTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE caSTaNHal/Pa cNPJ/Mf 
05.121.991/0001-84.
ordENador dE dESPESa: por Nivan Setubal Noronha, brasileiro, com rG 
nº 3501765 e cPf sob nº 262.310.932-04
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr.

Protocolo: 723647
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 12/2021 – setUr
coNTraTada: roSSi E ZorZaNEllo lTda, cNPJ: 92.081.926/0001-77
oBJETo: Participação do Estado do Pará, através da Secretaria de Esta-
do de Turismo SETUR, no evento denominado “33ª edição do FESTURIS 
Gramado – feira internacional de Turismo”, que acontecerá de 04 a 07 de 
novembro de 2021, no centro de Eventos Serra Park, em Gramado/rS.
ViGÊNcia: 03/11/2021 a 03/12/2021

Valor: r$ 166.348,89 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta 
e oito reais e oitenta e nove centavos)
funcional Programática: 69101.23.695.1498.8383
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0101000000
Pi: 207EVENGraN
ação: 232410
daTa da aSSiNaTUra: 03/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 723692
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

sÉtiMo terMo aditiVo ao terMo de PerMissÃo de Uso Nº 001/2016
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 E SorVETE do NorTE coMÉrcio lTda, cNPJ Nº 
00.808.662/0001-92
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto a suspensão do termo de 
permissão de uso 001/2016, a partir de 30/06/2021 até o dia 31/10/2021 
face ao período revitalização da orla do maçarico, no Município de Salinópolis.
daTa da aSSiNaTUra: 29/10/2021
rESPoNSáVEiS: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 723706
.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto aos terMos de PerMissÃo de Uso
com base na lei federal nº 8.666/1993, que rege o Processo de licita-
ção e os contratos administrativos, aplicável ao caso por analogia jurí-
dica, nos termos do artigo 116, dispõe em seu artigo 58, § 2º que “Na 
hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do 
contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contra-
tual” e considerando os autos do processo 2016/105288, a SEcrETaria 
dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, rESolVE reajustar no percentual de 
24,86% os valores dos Termos de Permissão de Uso, passando a viger 
com novo valor, contados da presente assinatura, registrando-se a pre-
sente aPoSTila para os devidos fins de direito.

TErMo PErMiSSioNário Valor aNUal Valor MENSal 

003/2016 SUElEN carla laMEira aMaral r$ 2.201,42 r$ 183,45
004/2016 JarilSoN di fraNKliM TUPiNaMBa dE alMEida r$ 3.386,80 r$ 282,23
005/2016 Jair arTEMiS TUPiNaMBa dE alMEida r$ 4.939,09 r$ 411,59

006/2016 SYlVaNa dE NaZarÉ NaSciMENTo SaNTa 
BrÍGida r$ 1.693,40 r$ 141,12

008/2016 alESSaNdra SaNTa BrÍGida da coSTa r$ 1.693,40 r$ 141,12
010/2016 aNdErSoN corrEa SaNcHES r$ 1.524,07 r$ 127,01
011/2016 EdiValdo PiMENTEl da SilVa r$ 1.693,40 r$ 141,12
012/2016 HElENa Maria GoNÇalVES r$ 1.693,40 r$ 141,12
013/2016 EdiNaMar EUSÉBio PiMENTEl r$ 1.693,40 r$ 141,12
014/2016 HElENa Maria GoNÇalVES r$ 1.693,40 r$ 141,12
015/2016 lUciaNo MaNciNi r$ 1.693,40 r$ 141,12
016/2016 JarilSoN di fraNKliM T. dE alMEida r$ 1.541,00 r$ 128,42 
023/2016 PaUlo NaSciMENTo XaViEr r$ 2.116,75 r$ 176,40
028/2016 Márcia criSTiNa NaSciMENTo oliVEira r$ 1.693,40 r$ 141,12

Belém, 03 de novembro de 2021
aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 723866
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 581/GePs/setUr de 03 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1231683. rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor adMilSoN alcÂNTara da Sil-
Va, mat. 54188981/2, Gerente de Estudos e Pesquisa. ii – o valor do supri-
mento corresponde a r$ 1.000,00 (Um mil reais), para atender as despesas 
de classificação: 339033 (Passagens e Locomoção). A utilização do suprimen-
to 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: 723957
.

diÁria
.

Portaria 580/GePs/setUr de 03 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1233959; SolVE: conceder 
02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor carloS EdUardo BUcHElE 
GÖrrESEN, mat. 5948344/1, diretor de Políticas para o Turismo. oBJ: 
reunião na Secretaria de Turismo, reunião na Superintendência de desen-
volvimento Urbano de Marabá e Visita Técnica ao local do futuro Parque 
Varjão. dESTiNo: Marabá/Pa. PErÍodo: 10 a 12/11/2021. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 723947
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Portaria 584/GePs/setUr de 03 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1233422; rESolVE: con-

ceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora lUciaNa rENaTa SilVa 

BaSToS, mat. 5957412/1, Gerente de captação de recursos e Negócios. 

oBJ: levantamento de campo com georreferenciamento de atrativos para 

sinalização turística. dESTiNo: itupiranga e Palestina /Pa.PErÍodo: 08 a 

12/11/2021.aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 723963
Portaria Nº 583/GePs/setUr de 03 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/214033; rESolVE: conce-
der 3 e ½ (três e meia) diárias ao colaborador eventual diEGo SilVa 
BarroS, cPf: 946.123.902-53. oBJ: instrutória do curso “condutor am-
biental de Trilhas e caminhadas”. dESTiNo: Monte alegre / Pa. PErÍodo: 
07 à 10/11/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 723960
Portaria Nº 585/GePs/setUr de 03 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1234465; rESolVE: conce-

der 03 e 1/2 (três 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: ourém/Pa.PErÍo-

do: 09 a 12/11/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 723977
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 terMo aditiVo Nº 05/2021
coNtrato Nº: 076/2017
Processo n.º 2017/459551 – dP/Pa.

ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-

38) e a empresa ParVi locadora lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 

08.228.146/0001-09.

oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláUSUla 

QUarTa do contrato nº 076/2017 com vigência por mais 12 (doze) meses, 

a contar de 16/11/2021 a 16/11/2022.

daTa aSSiNaTUra: 03/11/2021

dotação orçamentária:

Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458 Elemento de despesa: 

339033 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008458c Gp Pará: 266607. 

foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.

rESPoNSáVEl da coNTraTada: aNdErSoN rodriGUES da SilVa.

cPf: 031.233.394-32.

ENdErEÇo da EMPrESa: Estrada dos remédios, Nº 1.700, Bloco a, Sala 

02, ilha do retiro, cEP. 50.750-265, recife/PE.

ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-

blico Geral.

cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 723987
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 589/2021/GGP/dPG, de 27 de oUtUBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, inciso Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2021/1190331 que concluiu pela viabilidade jurídica de retificação 
de data de exoneração a pedido; rESolVE: Por motivo de incorreção.

ATO: Retificar a data de exoneração a pedido da Consultora Jurídica LORENA 

daHáS JorGE dE SoUZa, Matrícula: 55589089/3, publicado através da 

PorTaria nº 0114/2008 no doE de 06/03/2008, nos termos seguintes:

onde se lê: a contar de 30/01/2008;

leia-se: a contar de 31/01/2008;

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo

defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 723429

..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 053/tJPa/2021
acolho o julgamento do Pregoeiro em relação ao Pregão Eletrônico nº 053/
TJPa/2021, e homologo o referido certame cujo objeto é o registro de 
Preços para aquisição de aParElHoS da liNHa BraNca, EQUiPaMENTo 
dE VÍdEo E orGaNiZador dE fila, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital. Todas as informações a respeito do cer-
tame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 
03/11/2021. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 723766
..

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 022/2021 -  
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado 
por seu Secretário de administração, em exercício, aNdrEY diEGo da 
SilVa alBUQUErQUE, brasileiro, residente e domiciliado em Belém, 
capital do Estado do Pará, portador da carteira de identidade nº. 4543917/
SEGUP/Pa, inscrito no cPf/Mf sob o nº 875.021.352-00, designado pela 
PorTaria nº. 3759/2021-GP, de 28 de outubro de 2021, publicada no 
diário de Justiça do dia 03 de novembro de 2021, vem atualizar o endereço 
da Empresa cantão Vigilância e Segurança lTda-EPP nos contratos nº 
021/2020 e nº 027/2021, com fundamento legal no art. 65, § 8º da lei 
8.666/93 e alterações. 

contrato Empresa objeto Endereço anterior Endereço atual 

021/2020

cantão 
Vigilân-

cia e 
Segurança 
lTda-EPP

É a prestação de serviços de vigilân-
cia e segurança armada, nas depen-
dências e instalações do Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará –TJE/Pa, no 
interior do Estado do Pará.

Travessa Quintino 
Bocaiuva, nº 2129, 

Bairro: condor, 
cEP: 66.033-620.

Travessa Guerra 
Passos, n.º 549, 

Bairro: canudos. cEP: 
66.070-210

027/2021

cantão 
Vigilân-

cia e 
Segurança 
lTda-EPP

contratação de três postos de 
vigilância com 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais para serem instalados 

nos fóruns de Eldorado do carajás, 
Mocajuba e Ulianópolis.

Travessa Quintino 
Bocaiuva, nº 2129, 

Bairro: condor, 
cEP: 66.033-620.

Travessa Guerra 
Passos, n.º 549, 

Bairro: canudos. cEP: 
66.070-210

Belém, 03 de novembro de 2021//// aNdrEY diEGo da SilVa alBUQUEr-
QUE - Secretário de administração, em exercício.

Protocolo: 723711
.

coNVÊNio
.

extrato do acordo de cooperação técnica nº. 048/2021-tJPa//  
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE PorTo dE MoZ, inscrita no cNPJ nº. 05.183.827/0001-00 // 
objeto: cooperação mútua entre os partícipes para a digitalização e virtuali-
zação do acervo físico da comarca de Porto de Moz, visando a implantação do 
acervo 100% digital, conforme Plano de Trabalho elaborado pelas partes.// Vi-
gência: 12 (dose) meses, início em 03/11/2021 e término em 03/11/2022 // 
recursos: não haverá repasse de recurso entre os partícipes // foro: Belém/
Pa // data da assinatura: 03/11/2021// responsável pela assinatura: célia 
regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 724002
..

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 9º termo aditivo ao acordo de cooperação nº 012.2017/tJPa // 
Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPa e a Secretaria de Esta-
do de administração Penitenciária // objeto do acordo: a formalização de 
parceria entre o TJPa e a SUSiPE, visando a reinserção social do apenado 
em regime aberto e de livramento condicional, pelo período máximo de 02 
(dois) anos de permanência do reeducando nas atividades desenvolvidas 
no acordo de cooperação, com o desempenho de atividades auxiliares que 
contribuam para a sua formação profissional. // Objeto e justificativa do 9º 
TErMo adiTiVo: Prorrogação de vigência em mais 1 (um) ano. // Va-
lor: Mensal de r$ 160.508,70, perfazendo o anual de r$ 1.926.104,40 // Vi-
gência do aditivo: início em 27/04/2021 e término em 26/04/2022 // do-
tação orçamentária: funcional: 04102.02.061.1417.8631; fonte: 0118; 
Natureza: 339036/ 339047/ 339048 // data da assinatura: 26/04/2021 // 
responsável pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro, desembarga-
dora Presidente do TJPa e Jarbas Vasconcelos do carmo, Secretário de ad-
ministração Penitenciária – SEaP. (rEPUBlicaÇÃo)

Protocolo: 723824
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..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.584, de 28 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 a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 013296/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria daS GraÇaS liMa coSTa, agente auxiliar 
de Serviços Gerais, matrícula nº 0100040, 60 (sessenta) dias de licença 
prêmio, referente ao triênio de 03-02-2007/2010 nos termos do artigo 98 
da lei nº 5.810/94, no período de 13-10 a 11-12-2021.

Protocolo: 723735
Portaria Nº 37.585, de 28 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 a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 013445/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Marilia JUcá raMoS fEiToSa, assessor Técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0100592, 30 (trinta) dias de licença prê-
mio, referente ao triênio de 13-08-2013/2016 nos termos do artigo 98 da 
lei nº 5.810/94, no período de 01-10 a 30-10-2021.

Protocolo: 723744
..

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.581, de 27 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 323/2021, de 15-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013509/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor dENilSoN MarTiNS NaSciMENTo, agente auxiliar 
de Serviços Gerais, matrícula nº 0100280, 10 (dez) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 14 a 23-10-2021.

Protocolo: 723724
Portaria Nº 37.587, de 28 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 328/2021, de 18-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013511/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MarilENE ViNHaS da coSTa SaNToS, analista 
auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0178730, 29 (vinte e nove) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 18-10 a 15-11-2021.

Protocolo: 723758
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.588, de 28 de oUtUBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente nº 013761/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor EMaNoEl Socorro do aMaral PiNHEiro, auxi-
liar Técnico de controle Externo, matrícula nº 0200028, para exercer em 
substituição a função gratificada de Coordenador de Patrimônio, durante 
o impedimento do titular JoSÉ cláUdio coUTo SalGado, no período de 
18-11 a 17-12-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 723769
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico.
Número: 09/2021.
objeto: registro de Preços para contratação de suporte técnico, denomina-
do SaP ENTErPriSE SUPPorT, para a suíte de software SaP BUSiNESSo-
BJEcTS ENTErPriSE ProfESSioNal, com garantia de correção de erros 
e direito à atualização de versão dos softwares licenciados – adquiridos de 
forma perpétua – e utilizados pelo Tribunal de contas do Estado do Pará, 
incluída a taxa de reativação do serviço, bem como a instalação, configu-
ração, migração, consultoria e capacitação, tudo conforme as condições 
dispostas no Termo de referência.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 

do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br, e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado 
à Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: jade.nobre@
tce.pa.gov.br, nos termos do item 13 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: Jade lobato Nobre.
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 18 de novembro de 2021.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
às 08 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 18 de novembro de 2021.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF), do 
dia 18 de novembro de 2021.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 723659
.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão Vir-
tual do dia 30 de junho de 2021, tomou a seguinte decisão:
resoLUÇÃo N.º 19.282
(Processo tc/517108/2015)
assunto:  consulta formulada pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUca-
ÇÃo, na pessoa de sua então Secretária, Sra. ana cláudia Serruya Hage, 
por meio da qual questiona acerca de vários pontos relacionados ao tema 
“aulas suplementares”.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto relator, com fundamento no artigo 1º, in-
ciso XVi, do regimento interno do TcE/Pa, conhecer da consulta formula-
da pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo, e, no mérito, acatá-la no 
sentido de responder aos questionamentos suscitados da seguinte forma:
1) Que a parcela “aulas suplementares” tem natureza jurídica temporária, 
transitória, conforme itens 24 a 32 do relatório;
2) Que as percepções prolongadas das “aulas suplementares” não têm o 
condão de alterar a natureza jurídica da referida parcela, conforme itens 
42 a 53 do relatório;
3) Que é possível a supressão do pagamento referente à parcela “aulas 
suplementares” da remuneração do servidor readaptado que é enquadrado 
em jornada regular, conforme itens 54 a 63 do relatório;
4) Que a parcela “aulas suplementares” não pode ser inserida no conceito 
de última remuneração para fins previdenciários, em razão da sua natureza 
jurídica, conforme itens 33 a 37 do relatório;
5) Que o fato de ter incidido contribuição previdenciária sobre a parcela 
“aulas suplementares” não é relevante para a resolução da controvérsia, 
haja vista que o conceito de remuneração do cargo efetivo e remuneração 
de contribuição são conceitos distintos, conforme itens 38 a 41 do relatório.
Por fim, nos moldes do Acórdão nº 55.856, e invocando os princípios da 
boa-fé e segurança jurídica, ressalte-se que os entendimentos supramen-
cionados deverão ter efeitos prospectivos (ex nunc), a contar da publicação 
do referido acórdão, publicado em 06/07/2016.

Protocolo: 723961
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de disPeNsa eLetrÔNica
 disPeNsa Por cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 06/2021- MPc/Pa
Processo Nº 2021/1212208
oBJETo: aquisição de água Mineral Natural, sem gás, embalado em copo 
transparente de, no mínimo, 200ml, para abastecimento do edifício-sede 
do Ministério Público de contas do Pará, conforme termos e condições que 
constam no edital e no Termo de referência.
daTa E Hora da SESSÃo: 04/11/2021 às 09:00 (horário local) na plata-
forma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao/default.aspx e não 
logrando êxito, no dia 08/11/2021, às 09:00h (horário de Brasília) na pla-
taforma do site https://www.gov.br/compras/pt-br/.
coordENador dE coMPraS: Nazaré do Socorro Gillet das Neves
oBSErVaÇÃo:
Edital e anexos disponível nos sites: www.mpc.pa.gov.br/transparencia/lici-
tações; www.banparanet.com.br/cotacao e www.compraspara.pa.gov/mural

Protocolo: 723420
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.

FÉrias
.

Portaria N° 253/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora cedida Marcilene No-
gueira da Silva, datado de 27/10/2021 (Protocolo PaE nº 2021/1225745), 
e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora cedida MarcilENE NoGUEira da SilVa, assistente admi-
nistrativo, matrícula nº 200216, 15 (quinze) dias das férias relativas ao período 
aquisitivo 15/07/2020 a 14/07/2021, para o período de 17 a 31/01/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 03 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 723657
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 251/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que 30 (trinta) dias de férias do Procurador de contas 
felipe rosa cruz, relativos à segunda parcela do exercício 2021, foram 
concedidos para o período de 03/11 a 02/12/2021, conforme PorTaria nº 
263/2020/MPc/Pa, de 18/11/2020;
coNSidEraNdo, entretanto, a imperiosa necessidade do serviço, conforme 
despacho do Procurador-Geral de contas (Protocolo PaE nº 2021/1245028),
rESolVE:
Suspender o gozo dos 30 (trinta) dias de férias do Procurador de contas 
fEliPE roSa crUZ, relativos à segunda parcela do exercício 2021, 
concedidos para o período de 03/11 a 02/12/2021, por meio da PorTaria 
nº 263/2020/MPC/PA, de 18/11/2020, ficando para ser usufruído em 
momento oportuno.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 723654
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 252/2021/MPc/Pa
revoga o artigo 9º da PorTaria nº 168/2020/MPc/Pa, de 24 de junho de 
2020, que dispõe sobre o retorno gradual das atividades presenciais no 
âmbito do MPc/Pa com redução de circulação e aglomeração de pessoas e 
sobre medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia da coVid-19.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo as alterações e complementações adicionais publicadas 
no Diário Oficial do Estado nº 34.684, de 27/08/2021, realizadas no Decre-
to Estadual nº 800, de 31/05/2020, que “institui o Projeto rEToMaPará, 
dispondo sobre a retomada econômica e social segura, no âmbito do Esta-
do do Pará, por meio da aplicação de medidas de distanciamento contro-
lado e protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamento de 
segmentos de atividades econômicas e sociais”; e
coNSidEraNdo a necessidade de adequar as medidas de prevenção e 
enfrentamento à pandemia da coVid-19 no âmbito do MPc/Pa;
rESolVE:
art. 1º - revogar o artigo 9º da PorTaria nº 168/2020/MPc/Pa.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 03 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 723528
resolução nº 05/2021 – MPc/Pa – conselho superior
dispõe sobre a concessão de custeio das despesas relativas à participação 
de membros no ii congresso internacional dos Tribunais de contas
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
considerando os requerimentos das Procuradoras de contas deíla Barbosa, Ma-
trícula 200233, e Silaine Karine Vendramin, Matrícula 200195, para custeio das 
suas participações no ii congresso internacional dos Tribunais de contas, que 
ocorrerá entre os dias 09 e 12 de novembro de 2021 em João Pessoa - PB;
considerando os documentos e informações que instruem os autos, em 
especial a manifestação do centro de Estudos e aperfeiçoamento funcio-
nal (cEaf), que 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 (inscrições, diárias e passagens aéreas) 
relativas à participação das Procuradoras de contas deíla Barbosa Maia, 
Matrícula 200121, e Silaine Karine Vendramin, Matrícula 200195, no ii 
congresso internacional dos Tribunais de contas, que ocorrerá entre os 
dias 09 e 12 de novembro de 2021 em João Pessoa - PB
Belém, 1º de novembro 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

Protocolo: 723885

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3747/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodriGUES 
dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Protocolo GEdoc 
nº 120652/2021, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de 
equipamentos de proteção individual – EPi (máscaras Pff2/N95 e óculos 
de proteção) e álcool em gel 70%, de acordo com o disposto no art. 3º, 
iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal 
nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 
2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 
11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, 
a servidora LAYS FAVACHO BASTOS, 1ª Suplente, e o servidor ANGELO 
NaZarENo coSTa BarBoSa, 2º Suplente, devendo atuar como membro 
da Equipe de apoio o servidor rUBENS fErNaNdES rocHa e, no seu im-
pedimento, cÉlia Maria dE MoUra BriTo, para análise técnica das pro-
postas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora MONICA 
faBiola caValcaNTE doS aNJoS, Técnica-contadora, para análise da 
documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 03 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 723685
Portaria Nº 3746/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo 
administrativo n.º 058/2021-SGJ-Ta, cujo objeto é a aquisição de cache-
pôs, vasos, espécies vegetais naturais e insumos, de acordo com o dispos-
to no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do 
decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 
de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no 
impedimento deste, a servidora LAYS FAVACHO BASTOS, 1ª Suplente, e 
o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 2º Suplente, devendo atuar 
como membros da Equipe de apoio a servidora aNa PriScila corrÊa e, 
no seu impedimento, aNa criSTiNa ParaNHoS, para análise técnica das 
propostas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora MoNi-
ca faBiola caValcaNTE doS aNJoS, Técnica-contadora, para análise da 
documentação contábil
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 03 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 723683
Portaria Nº 3745/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo 
administrativo n.º 076/2021-SGJ-Ta, cujo objeto é a aquisição e o serviço 
de instalação de 01 (uma) impressora multifuncional colorida de grande 
porte, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, 
de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, 
decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Es-
tadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 
2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora laYS faVa-
CHO BASTOS, 1ª Suplente, e o servidor RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, 
2º Suplente, devendo atuar como membros da Equipe de apoio o servidor 
ValTEr aNdrEY ValoiS caValcaNTE e, no seu impedimento, TarSo dE 
MElo fidEliS, para análise técnica das propostas e da documentação de 
qualificação técnica, e a servidora MONICA FABIOLA CAVALCANTE DOS 
aNJoS, Técnica-contadora, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 03 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 723679
.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 3726/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo a relotação do servidor, Marcos Vinicius alves de almeida, 
conforme expediente GEdoc nº 133011/2021,
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
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r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, claY-
ToN alVES riBEiro, para exercer o cargo de provimento em comissão 
de Assessor de Promotoria de Justiça de 2ª entrância, MP.CPCP-102.3, a 
contar de 03/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 28 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3733/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo a exoneração do servidor Geanini Eriko de Sousa araújo, 
conforme PorTaria nº 3697/221-MP/PGJ, publicada no doE de 29/10/2021.;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, Maria 
riTa ViEira corrEa, para exercer o cargo de provimento em comissão 
de Assessor de Promotoria de Justiça de 2ª entrância, MP.CPCP102.3, a 
contar de 03/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 28 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 723404

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 0544/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, 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:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• ALEXANDRE MOTA RODRIGUES - Período: 26/10/2021 - GEDOC 
nº 133685/2021
• ANA CLAUDIA DE NAZARE BARATA AARAO - Período: 19 a 
20/10/2021 - GEdoc nº 133303/2021
• ANA MARIA HELFER - Período: 18 a 20/10/2021 - GEDOC nº 
133608/2021
• AUTALICE PAES LIMA LOBATO - Período: 14 a 27/10/2021 - GE-
doc nº 133711/2021
• CELINA COELHO CATIVO CLEOPHAS CUNHA - Período: 21/10 a 
19/11/2021 - GEdoc nº 133568/2021
• CLAUDIA EULALIA ARAUJO TORK DA SILVA - Período: 19 a 
23/10/2021 - GEdoc nº 133255/2021
• DAILMA DA SILVA MEDEIROS - Período: 22/10/2021 - GEDOC 
nº 133738/2021
• DIEGO AUGUSTO SILVA DOS REIS - Período: 14/10/2021 - GE-
doc nº 132857/2021
• FRANCISCO JUNIOR TAVARES PINTO - Período: 15 a 16/10/2021 
- GEdoc nº 133556/2021
• GEISMARIO SILVA DOS SANTOS - Período: 26/10 a 04/11/2021 
- GEdoc nº 133767/2021
• IGOR DE ANDRADE MONTEIRO - Período: 20/10/2021 - GEDOC 
nº 133329/2021
• JOSE RAIMUNDO SILVA VASCONCELOS - Período: 22/10/2021 - 
GEdoc nº 133432/2021
• MARCOS ROBERTO SIQUEIRA ANDRADE - Período: 20/10/2021 
- GEdoc nº 133450/2021
• MARINALDO DA SILVA RAMOS - Período: 13 a 15/10/2021 - GE-
doc nº 133770/2021
• MELINA MARTINHO DE MATOS - Período: 20 a 21/10/2021 - GE-
doc nº 133531/2021
• PATRICIA GUEDES DO VALE - Período: 22/10/2021 - GEDOC nº 
133607/2021
• PAULO SERGIO FROTA E SILVA JUNIOR - Período: 20/10/2021 - 
GEdoc nº 133319/2021
• REGINALDO CEZAR NASCIMENTO DA COSTA - Período: 
21/10/2021 - GEdoc nº 133424/2021
• RIVERSON MIRANDA XAVIER - Período: 04/10/2021 - GEDOC 
nº 133503/2021
• RONALDO PIMENTEL DE ALMEIDA - Período: 15 a 22/10/2021 - 
GEdoc nº 133721/2021
• SINDERVAL PEREIRA MORAES - Período: 22/10/2021 - GEDOC 
nº 133714/2021
• THIAGO GUIMARAES DO SACRAMENTO - Período: 21 a 22/10/2021 - 
GEdoc nº 133421/2021
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 28 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 1081/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, 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:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de saú-
de, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 6/7/2006.
• HERENA NEVES MAUES CORREA DE MELO - período: 26 a 29/10/2021 - 
GEdoc nº 133707/2021
• SUELY REGINA FERREIRA AGUIAR CATETE - período: 22/10/2021 - GE-
doc nº 133580/2021
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 28 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 723407
Portaria Nº 0546/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-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 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• AURILENE LEAO DIAS - Período: 22/10/2021 - GEDOC nº 133898/2021
• ROSIVANE DE SOUZA MENDES - Período: 22/10/2021 - GEDOC 
nº  133894/2021
• RUTH BARROS CAMPOS  - Período: 01 a 02/06/2021 - GEDOC 
nº  119206/2021
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 28 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 723504
.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Núm. do contrato: nº 121/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 029/2021-MPPa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MKr 
PESSoa-ME (cNPJ/Mf nº. 12.202.614/0001-35)
objeto: serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento 
de mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos 
imóveis do Ministério Público do Estado do Pará, para atender o item 7 – 
aBaETETUBa.
data da assinatura: 28/10/2021.
Vigência: 03/11/2021 a 03/11/2022.
Valor global: r$72.530,88 (Setenta e dois mil, quinhentos e trinta reais e 
oitenta e oito centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção 
e defesa dos direitos constitucionais; Elemento de despesa: 3390-37 – 
locação de mão-de-obra; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.
Publicação original: Quarta-feira, 03 de novembro de 2021 diário 
oficial Nº 34.755 –P. 91 - Protocolo: 722357

Protocolo: 723405
errata de PUBLicaÇÃo
Núm. do contrato: nº 122/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 029/2021-MPPa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MKr 
PESSoa-ME (cNPJ/Mf nº. 12.202.614/0001-35)
objeto: serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de 
mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos imóveis 
do Ministério Público do Estado do Pará, para atender o item 8 – BarcarENa.
data da assinatura: 28/10/2021.
Vigência: 03/11/2021 a 03/11/2022.
Valor global: r$ 72.097,92 (Setenta e dois mil noventa e sete reais e no-
venta e dois centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção 
e defesa dos direitos constitucionais; Elemento de despesa: 3390-37 – 
locação de mão-de-obra; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.
Publicação original: Quarta-feira, 03 de novembro de 2021 diário 
oficial Nº 34.755 –P. 91 - Protocolo: 722358

Protocolo: 723406
errata de PUBLicaÇÃo
Núm. do contrato: nº 120/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 029/2021-MPPa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MKr 
PESSoa-ME (cNPJ/Mf nº. 12.202.614/0001-35)
objeto: serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento 
de mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos 
imóveis do Ministério Público do Estado do Pará, para atender o grupo/
lote 1- SaNTarÉM.
data da assinatura: 28/10/2021.
Vigência: 03/11/2021 a 03/11/2022.
Valor global: r$255.999,60 (duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos 
e noventa e nove reais e sessenta centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção 
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e defesa dos direitos constitucionais; Elemento de despesa: 3390-37 – 
locação de mão-de-obra; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.
Publicação original: Quarta-feira, 03 de novembro de 2021 diário 
oficial Nº 34.755 –P. 91 - Protocolo: 722682

Protocolo: 723403
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 041/2017
Núm. do termo aditivo: 6º.
Núm. do contrato: 041/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o Sr. dEiVid Maia foNSEca.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel situado à Rua Ma-
galhães Barata, s/n, Bairro centro, cEP: 68635-000, cEP: 68.685-000, no 
município de São domingos do capim/Pa, utilizado como sede da Promo-
toria de Justiça da comarca de São domingos do capim/Pa. Prorrogação 
do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses.
data de assinatura: 03/11/2021.
Vigência do aditamento: 26/12/2021 a 25/12/2022.
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elementos de despesa: 339036
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 723498
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 076/2021 -sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 069/2021-MP/Pa
objeto: aquisição e o serviço de instalação de 01 (uma) impressora multi-
funcional colorida de grande porte.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por item.
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 18/11/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão.
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 723731
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 060/2021-MP/Pa, empreitada por pre-
ço global, no tipo menor preço por grupo, que tem como objeto, aquisição 
de púlpitos para utilização em eventos institucionais do Ministério Público 
do Estado do Pará:
25.333.150/0001-48 - alia coMErcio E SErVicoS dE SiNaliZacao lTda:
GrUPo 01 – Valor Global .... r$ 46.350,00
Valor Global do certame: r$ 46.350,00
Belém (Pa), 03 de novembro de 2021
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 723530

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 029/2019-MP/Pa (Nº equatorial – 1031408959).
Núm. da apostila: 003
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa EQUaTorial 
Pará diSTriBUidora dE ENErGia S/a.
objeto do contrato: regular a compra e venda de energia elétrica – ccEr 
no ambiente de contratação regulada – acr, para suprir o Prédio das Pro-
motorias de Justiça de Parauapebas/Pa.
Justificativa do Apostilamento: A prorrogação automática realizada pela 
empresa a partir de 11/03/2022, com a qual consente o MiNiSTÉrio PÚ-
Blico do ESTado do Pará, conforme disciplinado no art. 57, ii, da lei 
8.666/1993 c/c subitem 3.2, cláusula Terceira, Parte ii, do contrato nº 
029/2019-MP/Pa.
data de assinatura: 03/11/2021.
Vigência: 11/03/2022 a 10/03/2023.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 723495

.

diÁria
.

Portaria Nº 3631/2021-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 132173/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: clodoaldo rUfiNo do aMaral MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3289
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): Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2021 - 06/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
missão sigilosa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3632/2021-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 131428/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEiToSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2349
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2021 - 09/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Participar de mutirão na PJ de ipixuna do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3633/2021-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 133136/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiaNY alMEida da SilVa MElo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3232
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 19/11/2021, 22/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio administrativo 
ao PJ alfredo Martins de amorim em vistoria nas escolas, postos de saúde 
e hospital do município de floresta do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3634/2021-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 131491/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorENa MoUra BarBoSa dE MiraNda
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1735
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2021 - 28/10/2021
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, 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3635/2021-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 131637/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: THiaGo riBEiro SaNaNdrES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2516
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2021 - 06/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
medida cautelar sigilosa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3636/2021-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 131866/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
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
PErÍodo(S): 06/10/2021 - 06/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3637/2021-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 132306/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo afoNSo BarBoSa da coNcEiÇao JUNior
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3330
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): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2021 - 07/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3638/2021-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 133116/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSPiM riBEiro dE alMEida filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1275
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa, Ulianópolis/Pa, itupiranga/Pa, Goianésia 
do Pará/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2021 - 29/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3639/2021-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 133048/2021 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): 04/11/2021 - 05/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar visita técnica para 
vistoriar e acompanhar a execução de obra da nova PJ de altamira (Termo 
de cooperação 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 , 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3640/2021-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 133019/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEorGE aMilToN GoNcalVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1042
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mosqueiro/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 26/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Mosqueiro/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3641/2021-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 133118/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalizar a execução do contrato 
nº 098/2021, referentes aos serviços de reforma da nova PJ de São do-
mingos do capim/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM/Pa , 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3642/2021-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 133425/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErMaNo MoraES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-ii
MaTrÍcUla: 999.444
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora ana Maria Helfer até o município de Tucumã/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3643/2021-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 133149/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE dE JESUS PErEira filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1637
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/10/2021 - 28/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3644/2021-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 133205/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MilToN rodriGUES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2858
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Mocajuba - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 22 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3645/2021-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 132357/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdiNo liMa dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de faro
MaTrÍcUla: 999.2751
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: faro - Pa
dESTiNo(S): Terra Santa/Pa, Juruti/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2021 - 22/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3646/2021-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 133370/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSTiNE MaGElla corrEa liMa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1549
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
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, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3647/2021-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 132314/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: oTHoN alVES fialHo PEiXoTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2648
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: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2021 - 06/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
Medida cautelar Sigilosa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3648/2021-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 132052/2021 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): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2021 - 04/10/2021
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 , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3649/2021-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 133208/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErMaNa dE araUJo SilVa iMBiriBa
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE UNidadE dE aPoio - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1217
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): recife/PE
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 05/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o Exmº. Sr. dr. 
adélio Mendes dos Santos, ouvidorGeral do MPPa, no “1º Encontro regio-
nal SUl/NordESTE do conselho Nacional dos ouvidores do Ministério Pú-
blico dos Estados e da União, que acontecerá na Sede do Ministério Público 
do Estado de Pernambuco, na cidade de recife.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3650/2021-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 133127/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alTiNo raNiEri JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar ii - cPc-MP-GM ii
MaTrÍcUla: 999.3264
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): abaetetuba/Pa, Moju/Pa
PErÍodo(S): 20/10/2021 - 21/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3651/2021-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 133323/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo aNGElo NoGUEira fUrTado
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Peixe-Boi
MaTrÍcUla: 999.844
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Peixe-Boi - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
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, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3652/2021-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 132968/2021 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): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 27/10/2021 - 27/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar visita domiciliar 
com vistas a elaborar estudo psicossocial em pessoa portadora de deficiên-
cia, com residência no município de São de Pirabas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3653/2021-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 132918/2021 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): 06/10/2021 - 07/10/2021, 19/10/2021 - 21/10/2021, 
26/10/2021 - 27/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3654/2021-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 133535/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 08/11/2021 - 12/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor George amilton Gonçalves da Silva até a PJ de Paragominas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3655/2021-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 132825/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GUilHErME cHaVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Soure
MaTrÍcUla: 999.1530
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Soure - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 17/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3656/2021-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 133073/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio SilVa MaToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3326
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): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2021 - 22/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3657/2021-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 133139/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUro JoaQUiM craVo BarBoSa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2163
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): abaetetuba/Pa, Moju/Pa PErÍodo(S): 20/10/2021 - 
21/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3658/2021-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 133293/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN PiErrE cHaVES rocHa
carGo/fUNÇÃo: 11o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1690
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - 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, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3659/2021-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 133395/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSElia lEoNTiNa dE BarroS loPES
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.268
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
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 , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3660/2021-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 132237/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MicHEl cirio MoNTEiro BarroS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SUB-TENENTES) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2897
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): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2021 - 30/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3661/2021-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 131657/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1546
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
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 , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3662/2021-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 133144/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: adElio MENdES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
MaTrÍcUla: 601.578
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): recife/PE
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 05/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na condição de ouvidor–Geral do MPPa, do “i Encontro regional Sul/
Nordeste do conselho Nacional dos ouvidores dos Ministério Públicos dos 
Estados e da União – cNoMP, que acontecerá em recife/PE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3663/2021-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 132885/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSEli do Socorro da SilVa PiNTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2551
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: redenção - Pa
dESTiNo(S): Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2021 - 20/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3664/2021-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 133553/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa, Ulianópolis/Pa, itupiranga/Pa, Goianésia 
do Pará/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2021 - 29/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores crispim ribeiro de almeida filho e João odilson Siqueira da 
Silva até os municípios de Paragominas, Ulianópolis e itupiranga/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3665/2021-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 133082/2021 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): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 01/10/2021 - 01/10/2021, 04/10/2021 - 08/10/2021, 
13/10/2021 - 15/10/2021, 18/10/2021 - 22/10/2021, 26/10/2021 - 
28/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3666/2021-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 132491/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo dE SoUZa carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SUB-TENENTES) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3124
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 Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 15/10/2021 - 17/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3667/2021-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 133273/2021 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): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 26/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligencias na-
quele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3668/2021-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 132490/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.168
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 Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 15/10/2021 - 17/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3669/2021-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 133077/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio SilVa MaToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3326
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): Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 04/11/2021 - 06/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3670/2021-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 131921/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: WENdEl coSTa BarrETo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3304
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): Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2021 - 30/09/2021
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 , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3671/2021-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 132249/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.168
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): Bom Jesus do Tocantins/Pa
PErÍodo(S): 14/10/2021 - 14/10/2021
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, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3672/2021-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 133189/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carla lUciaNa GUrJao dE araUJo frEirE
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da oUVidoria-GEral
MaTrÍcUla: 999.1890
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
 dESTiNo(S): recife/PE
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 05/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o Exmº. Sr. dr. 
adélio Mendes dos Santos, ouvidorGeral do MPPa, no “1º Encontro regio-
nal SUl/NordESTE do conselho Nacional dos ouvidores do Ministério Pú-
blico dos Estados e da União, que acontecerá na Sede do Ministério Público 
do Estado de Pernambuco, na cidade de recife.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3673/2021-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 132536/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdilSoN MacHado SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.229
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: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2021 - 01/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3674/2021-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 133396/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoNoaS MENdES dE aSSUNcao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1826
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa, curralinho/Pa, Portel/Pa, Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 08/11/2021 - 11/11/2021, 22/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar visita técnica 
para instalação e manutenção de computadores, bem como configuração 
de recursos de rede.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3677/2021-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 130428/2021 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): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2021 - 27/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar inspeção no conselho Tutelar do 
município de Nova ipixuna, bem como participar de reunião agendada com a 
Secretária de Educação do Município sobre retorno à aulas presenciais.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3678/2021-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 133519/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcaS rocHa Garcia
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3271
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): Breves/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 04/11/2021
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, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3679/2021-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 133120/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl BENEdiTo da PaZ Marcal
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.341
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: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2021 - 31/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 14 e 1/2 (dez e quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3680/2021-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 132720/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl BraGa BoNa
carGo/fUNÇÃo: coordenador da região administrativa Sudoeste i (Polo 
altamira)
MaTrÍcUla: 999.2344
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): campo Grande/MS
PErÍodo(S): 08/11/2021 - 11/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar visita institucional ao Minis-
tério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, para tratar de projetos e 
temas em desenvolvimento neste caodPP/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3681/2021-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 130000/2021 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): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2021 - 29/09/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3682/2021-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 133542/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
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): Breves/Pa
PErÍodo(S): 02/11/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 723411
Portaria Nº 3683/2021-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 133463/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario cESar NaBaNTiNo arraiS BraUNa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de chaves
MaTrÍcUla: 999.2750
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: chaves - Pa
dESTiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 24/10/2021 - 31/10/2021, 01/11/2021 - 15/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 16 (dezesseis) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3685/2021-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 133537/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/10/2021 - 28/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor José de Jesus Pereira filho até a PJ de Santa luzia do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3686/2021-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 133540/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iV
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até o município de São domin-
gos do capim/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3687/2021-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 133534/2021 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): Marabá/Pa, São João do araguaia/Pa, São Geraldo do 
araguaia/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2021 - 12/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor raimundo de Souza Mendonça filho até os municípios de Mara-
bá, São João do araguaia e São Geraldo do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3688/2021-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 133566/2021 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): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 05/11/2021 - 05/11/2021, 12/11/2021 - 12/11/2021, 
19/11/2021 - 19/11/2021, 26/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligen-
cias naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3689/2021-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 133387/2021 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): 21/10/2021 - 29/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 26 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3692/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133294/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria HElfEr
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTra-
JUd
MaTrÍcUla: 999.2765
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 18/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica no 
hospital Municipal de São Miguel do Guamá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 27 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3693/2021-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 133512/2021 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): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2021 - 13/11/2021
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 , 27 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3694/2021-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 132358/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlaUToN rodriGo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3320
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): 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): 13/10/2021 - 15/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 27 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3695/2021-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 132420/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio do NaSciMENTo BEZErra
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2781
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): Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2021 - 06/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
medida cautelar sigilosa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3698/2021-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 133669/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElSoN rEGo TaPaJoS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-d-iii
MaTrÍcUla: 999.567
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Prainha/Pa
PErÍodo(S): 08/11/2021 - 12/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 27 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3699/2021-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 133498/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria e dar inicio 
aos serviços pertinentes ao contrato nº 115/2021 que trata da reforma do 
Teatro Vitória em Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 27 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3700/2021-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 133274/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN NaZarENo PErEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.918
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Viseu/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 05/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Viseu/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 27 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3701/2021-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 133574/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 06/11/2021 - 18/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3702/2021-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 133375/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNcENildo alMEida da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1489
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 21/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Óbidos/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3703/2021-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 133692/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): aurora do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar a configuração 
da rede, computadores e impressora daquela PJ.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3704/2021-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 133359/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa, ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 14/10/2021 - 14/10/2021, 19/10/2021 - 20/10/2021 QUaN-
TidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - condu-
zir o servidor Edson Gomes de aguiar Silva até as PJ´s de igarapé-açú e 
ipixuna do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3705/2021-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 133594/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Primavera
MaTrÍcUla: 999.2461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Primavera - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
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 , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3706/2021-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 133710/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio lEal diaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Marapanim
MaTrÍcUla: 999.1343
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marapanim - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
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 , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3707/2021-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 133664/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUliaNa caBral coUTiNHo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Gurupá
MaTrÍcUla: 999.2839
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Gurupá - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
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 , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3708/2021-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 133652/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: odElio diViNo Garcia JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de ourilândia do Norte
MaTrÍcUla: 999.2841
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ourilândia do Norte - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
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, 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3709/2021-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 133449/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 03/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligen-
cias naquele município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3710/2021-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 133702/2021 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): aurora do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Miranda Braga até a PJ de aurora do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3711/2021-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 133288/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Breves/Pa, curralinho/Pa, Portel/Pa, Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 08/11/2021 - 12/11/2021, 22/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção elétrica, hidráulica e cabeamento de rede nas PJ´s de Breves, 
curralinho, Melgaço e Portel/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3712/2021-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 133592/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Moju
MaTrÍcUla: 999.1547
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Moju - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
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, 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3713/2021-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 133665/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 19/10/2021 - 19/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ Jane cleide Silva Souza até o município de rondon do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3714/2021-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 133248/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarlY PaiXao alEiXo doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1378
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: inhangapi - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 04/11/2021 - 05/11/2021, 10/11/2021 - 11/11/2021, 16/11/2021 
- 17/11/2021, 22/11/2021 - 24/11/2021, 29/11/2021 - 30/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Prestar apoio administrativo na PJ de São ca-
etano de odivelas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3715/2021-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 133601/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE caValcaNTi dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Viseu
MaTrÍcUla: 999.2348 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei comple-
mentar Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Viseu - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
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, 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3716/2021-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 133596/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Goianésia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2752
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Goianésia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
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 , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3722/2021-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 133775/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: doUGlaS GoNcalVES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3277
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 03/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3723/2021-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 133886/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlaUToN rodriGo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3320
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): Breves/Pa
PErÍodo(S): 02/11/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3724/2021-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 133636/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2021 - 13/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3725/2021-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 134049/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa, cametá/Pa, Barcarena/Pa, Viseu/Pa, São caetano 
de odivelas/Pa, Belém/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 04/11/2021, 08/11/2021 - 09/11/2021, 
11/11/2021 - 12/11/2021, 16/11/2021 - 19/11/2021, 22/11/2021 - 
22/11/2021, 24/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de acará, cametá, 
Barcarena, Viseu, São caetano de odivelas e Belém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3727/2021-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 133974/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 18/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora ana Maria Helfer até o município de São Miguel do Guamá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3728/2021-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 133831/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriKa MENEZES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: Subcoordenador do Grupo de atuação Especial de inteli-
gência e Segurança institucional
MaTrÍcUla: 999.1363
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3729/2021-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 130767/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3730/2021-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 133779/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa, Santarém/Pa, Belém/Pa
PErÍodo(S): 19/11/2021 - 27/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3731/2021-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 133774/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 723412

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0512/2021-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

47011/2019 alESSio do carMo 
oliVEira 2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

47575/2019 aNdErSoN rodri-
GUES da SilVa 2018/2019 20/11 a 

19/12/2019 20/11/2019 30

45853/2019 aNdErSoN SaNToS 
dE SoUSa 2018/2019 07/11 a 

06/12/2019 07/11/2019 30

46357/2019 aNdrE dE oliVEira 
SoBriNHo 2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

46678/2019 aNGElica VarEla 
dE liMa 2018/2019 02 a 

31/10/2019 29/10/2019 3

46996/2019 BEaTriZ aGUiar 
MoTa 2018/2019 15/10 a 

01/11/2019 28/10/2019 5

46410/2019 BrENda fEio dE 
oliVEira 2017/2018 22/10 a 

04/11/2019 25/10/2019 11

46055/2019 carloS TaNaYE da 
VEra crUZ MoNTEiro 2018/2019 07/10 a 

05/11/2019 22/10/2019 15

47346/2019 cElia Maria dE 
MoUra BriTo 2018/2019 01 a 

30/10/2019 29/10/2019 2

45579/2019 daNiElla Socorro 
SilVa E SilVa 2018/2019 01 a 

30/10/2019 16/10/2019 15

46416/2019 dioGo alVarENGa 
SolaNo 2018/2019 07/10 a 

05/11/2019 25/10/2019 12

46228/2019 EliETE BaTiSTa dE 
oliVEira 2018/2019 01 a 

30/10/2019 01/10/2019 30

47468/2019 ElENYZE QUiNTiNo 
cardoSo 2018/2019 01 a 

30/11/2019 05/11/2019 15

45798/2019 HEllEN criSTiNa 
PaMPloNa cHaGaS 2018/2019 07 a 

29/10/2019 21/10/2019 9

46719/2019 JUdiTH alVarEZ 
criSoSToMo 2018/2019 20/11 a 

19/12/2019 20/11/2019 30

46834/2019
KEllEN criSTiNa 
alVES dE SoUZa 

BarrEiroS
2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

46490/2019 KlaUBEr SaNToS doS 
SaNToS JUNior 2018/2019 15/10 a 

13/11/2019 25/10/2019 12

47314/2019 lEoNardo corrEa 
da coSTa 2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

45791/2019 lUcaS PorTiNHo 
BUENo 2018/2019 21/10 a 

19/11/2019 21/10/2019 30

47789/2019 lUciaNa oliVEira do 
NaSciMENTo 2018/2019 15/10 a 

13/11/2019 07/11/2019 7

45661/2019 lUiZ lEoMar GoMES 
dE fariaS JUNior 2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

45547/2019 lUiZ ricardo PiNHo 2016/2017 22/07 a 
13/08/2019 09/08/2019 5

45844/2019
MaUricio do-

MiNGUES riBEiro 
oliVEira

2018/2019 30/09 a 
29/10/2019 21/10/2019 9

46675/2019 MaYNara ESTEfaNE 
aGUiar 2018/2019 14/10 a 

12/11/2019 30/10/2019 14

45601/2019 MaYara carValHo 
fradE 2018/2019 15 a 

25/10/2019 18/10/2019 8

46783/2019
Naiara THaiS 

GUrGEl MaGalHaES 
airES

2017/2018 15/10 a 
13/11/2019 30/10/2019 15

46866/2019 PaloMa Maria Pi-
NHEiro dE oliVEira 2018/2019 20/11 a 

19/12/2019 20/11/2019 30

46743/2019 PEdro arTHUr JorGE 
dE liMa 2017/2018 14/10 a 

12/11/2019 30/10/2019 14

46630/2021 PoliaNa rocHa 
PorTEla 2018/2019 01 a 

30/10/2019 29/10/2021 2

45168/2019 raiMUNdo TErEZi-
NHo BorGES diaS 2018/2019 15/10 a 

13/11/2019 15/10/2019 30

46843/2019 rENaTa SaMPaio 
corrEa 2018/2019 15/10 a 

13/11/219 30/10/2019 15

46197/2019 ricardo dE araUJo 
MoUra 2018/2019 08/10 a 

06/11/2019 23/10/2019 15

46989/2019 roMUlo crUZ 
da lUZ 2017/2018 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30
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47603/2019 roSaNE SoUSa dE 
BriTo 2018/2019 29/10 a 

27/11/2019 05/11/2019 23

46381/2019 rUi oliVEira 
SaNToS 2013/2014 15 a 

29/10/2019 24/10/2019 6

47460/2019 rUY SUrUBiU dE 
araUJo TaVarES 2018/2019 29/10 a 

27/11/2019 05/11/2019 23

45948/2019 SaraH Maria da Sil-
Va MarTiNS PErEira 2018/2019 23/09 a 

22/10/2019 03/10/2019 20

46178/2019 SHirlEY Socorro 
MacHado GoiS 2018/2019 04/10 a 

02/11/2019 16/10/2019 18

46673/2019 THaYaNNE GaMa dE 
MENEZES rEZENdE 2018/2019 01 a 

30/10/2019 29/10/2019 2

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0523/2021-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

42776/2019 alEXaNdrE liMa da 
Graca 2018/2019 09/09 a 

08/10/2019 23/09/2019 16

45125/2019 aMaNda MoraES da 
cUNHa 2018/2019 23/09 a 

22/10/2019 11/10/2019 12

45070/2019 aNa cHriSTiNa 
BraGa dE lEMoS 2018/2019 16/09 a 

08/10/2019 04/10/2019 5

45153/2019 aNdrEa riBEiro 
MoTa 2018/2019 07 a 

28/10/2019 08/10/2019 14

42683/2019 aNdrEZa criSTiaNE 
MENdES da coSTa 2018/2019 09/09 a 

08/10/2019 20/09/2019 19

35723/2019 aNToNio caSSio 
SaNToS da coSTa 2018/2019 15/07 a 

13/08/2019 31/07/2019 14

46504/2019 BrUNo da rocHa 
rEYMao 2018/2019 16/10 a 

14/11/2019 25/10/2019 21

42685/2019 BrUNo rodriGo daS 
cHaGaS loPES 2018/2019 09/09 a 

08/10/2019 23/09/2019 16

43371/2019 caMila fiGUEirEdo 
cHaVES dElGado 2018/2019 24/09 a 

08/10/2019 27/09/2019 12

41878/2019 claUdia cordEiro 2018/2019 01 a 
30/08/2019 01/08/2019 30

42926/2019 claUdia TEiXEira 
Sa aYaN 2018/2019 09/09 a 

08/10/2019 24/09/2019 15

12348/2020 doMiNGoS SaVio dE 
caSTro oliVEira 2019/2020 01 a 

30/04/2020 01/04/2020 30

45293/2019 doUGlaS JoSE dE 
PiNHo 2018/2019 01 a 

19/10/2019 11/10/2019 9

47441/2019 fErNaNda acaTaUaS-
SU dE araUJo 2018/2019 22/10 a 

20/11/2019 05/11/2019 16

44999/2019
HErESSoN Joao PaM-
PolHa dE SiQUEira 

MENdES
2018/2019 23/09 a 

22/10/2019 11/10/2019 12

47696/2019 JaQUEliNE NUNES 
GoNcalVES 2018/2019 29/10 a 

18/11/2019 05/11/2019 14

46512/2019 Joao faBricio Sil-
VEira fiGUEirEdo 2018/2019 15/10 a 

13/11/2019 29/10/2019 16

43688/2019 JorGE lUiZ ESTEVES 
diaS 2018/2019 30/09 a 

21/10/2019 02/10/2019 20

44925/2019 JoZiMo aZEVEdo 
BoTElHo 2018/2019 30/09 a 

29/10/2019 10/10/2019 20

43614/2019 laidE dE NaZarE 
cHaVES raiol 2018/2019 23/09 a 

22/10/2019 01/10/2019 22

44767/2019 laYS faVacHo 
BaSToS 2018/2019 24/09 a 

19/10/2019 09/10/2019 11

12373/2020 lUiZ lUdUVico dE 
alMEida 2019/2020 04/05 a 

02/2020 04/05/2020 30

45421/2019 MarcElo aUGUSTo 
TEiXEira MiraNda 2018/2019 30/09 a 

29/10/2019 15/10/2019 15

42807/2019 Marcio aNToNio 
cUNHa SoliMoES 2018/2019 16 a 

24/09/2019 23/09/2019 2

45120/2019 Marcio dE lEao 
MarTiNS 2018/2019 19/09 a 

18/10/2019 03/10/2019 16

45099/2019 Marco aNToNio da 
SilVa caSTro 2018/2019 07/10 a 

05/11/2019 11/10/2019 26

45356/2019 Marli dE faTiMa fE-
liNTo PiNHo ladiSlaU 2018/2019 01 a 

30/10/2019 16/10/2019 15

46325/2019 NESTor orlaNdo 
MilEo filHo 2013/2014 21 a 

24/10/2019 24/10/2019 1

44831/2019 oSValdo MaTToS 
oGaTa JUNior 2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

44047/2019 PaUlo roGErio 
fErrEira lEiTE 2018/2019 09/09 a 

08/10/2019 03/10/2019 6

43243/2019 raPHaEl carloS 
SaNToS SilVa 2018/2019 18/09 a 

17/10/2019 27/09/2019 21

44027/2019 rafaEl rodriGUES 
dE SoUZa 2018/2019 30/09 a 

29/10/2019 03/10/2019 27

44887/2019 rafaEla dE NaZarE 
SilVa da SilVa 2018/2019 23/09 a 

22/10/2019 07/10/2019 16

4260/2019 rEMir MoNTEiro dE 
SoUSa 2018/2019 09/09 a 

08/10/2019 19/19/2019 20

46280/2019 ricardo JoSE ca-
Bral dE carValHo 2017/2018 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

43968/2019 SirlEY dE Maria 
SaNToS diaS 2018/2019 16/09 a 

13/10/2019 02/10/2019 12

42687/2019 Soraia MarriBa 
SoarES KNEZ 2018/2019 05/09 a 

04/10/2019 23/09/2019 12

45122/2019 SoYaN PaNToJa 
PiNTo 2018/2019 16/09 a 

15/10/2019 11/10/2019 5

44350/2019
VicTor claUdio 

araUJo PicaNco da 
SilVa

2018/2019 09/09 a 
08/10/2019 07/10/2019 2

12356/2020 WESlEY riBEiro 
fErrEira 2019/2020 04/05 a 

02/06/2020 04/05/2020 30

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 21 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0529/2021-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

12268/2020 aMaNda BorGES dE 
oliVEira 2019/2020 04/05 a 

02/06/2020 04/05/2020 30

7827/2020 aMilToN PiNHEiro dE 
oliVEira 2019/2020 03/02 a 

03/03/2020 20/02/2020 13

12195/2020 aNa claUdia dE Na-
ZarE BaraTa aarao 2019/2020 04/05 a 

02/06/2020 04/05/2020 30

11678/2020 aNa orlaNda dE 
araUJo 2019/2020 01 a 

30/04/2020 06/04/2020 25

10700/2020 aNa PaUla SalaME 
cHaVES 2019/2020 02 a 

31/03/2020 17/03/2020 15

7749/2020 aNdrE lEao rocHa 2019/2020 10/02 a 
10/03/2020 20/02/2020 20

438/2020 aNdrEa Marilia dE-
METrio Gaia ViEira 2018/2019 16 a 

30/12/2019 19/12/2019 12

12210/2020 BEaTriZ TaVarES 
SilVa laUria 2019/2020 04/05 a 

02/06/2020 04/05/2020 30

52684/2019 BrUNo fiGUEirEdo 
PaNToJa dE MiraNda 2016/2017 25/11 a 

24/12/2019 19/12/2019 6

16869/2017 dailMa da SilVa 
MEdEiroS 2014/2015 01 a 

30/05/2017 01/05/2017 30

9178/2020 daNiEl liNHarES 
NaSciMENTo 2019/2020 09/03 a 

07/04/2020 09/03/2020 30

52437/2019 diEMiS MaNoEl car-
doSo da SilVa 2018/2019 18/11 a 

17/12/2019 29/11/2019 19

7597/2020 dioNiSio E SoUZa 
GoMES 2019/2020 07/01 a 

05/02/2020 07/01/2020 30

12130/2020 EllEN GElSiNa da 
SilVa coSENZa 2019/2020 20/04 a 

19/05/2020 20/04/2020 30

12234/2020 Erica ciNara PErEi-
ra doS SaNToS 2019/2020 04/05 a 

02/06/2020 04/05/2020 30

12199/2020 GEorGE aMilToN 
GoNcalVES da SilVa 2019/2020 04/05 a 

02/06/2020 04/05/2020 30

2243/2020 GEorGia HESKETH 
ToScaNo 2016/2017 07 a 

19/01/2020 16/01/2020 4

7726/2020 GUSTaVo NEPoMUcE-
No PirES 2019/2020 04/02 a 

04/03/2020 19/02/2020 15

39019/2017 HENriQUE KlaUTaU 
dE MENdoNca 2015/2016 18/09 a 

06/10/2017 25/09/2017 12

7729/2020 iGor alESSaNdro 
NoBrE coSTa 2019/2020 01 a 

30/03/2020 01/03/2020 30
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40148/2017 iSaBEl JUliaNa 
fErraZ MarTiNS 2015/2016 21/09 a 

20/10/2017 29/09/2017 22

7881/2020 iSaBEllE froTa ro-
driGUES dE araUJo 2019/2020 10/02 a 

10/03/2020 21/02/2020 19

7811/2020 Jairo Mororo 
aGUiar 2018/2019 03 a 

28/02/2020 20/02/2020 9

7848/2020 JESSiKa EliSEa Mar-
TiNS dE aQUiNo 2019/2020 03/02 a 

03/03/2020 21/02/2020 12

5775/2020 KarEN BaldiSSEra 2019/2020 03 a 
26/02/2020 07/02/2020 20

51897/2017 lorENa MESQUiTa 
SilVa ViaNa 2016/2017 11 a 

17/12/2017 11/12/2017 7

8373/2020 lUciaNa oliVEira do 
NaSciMENTo 2019/2020 01 a 

30/06/2020 01/06/2020 30

7560/2020 Marcio aNToNio 
cUNHa SoliMoES 2019/2020 12/02 a 

05/03/2020 18/02/2020 17

7767/2020 MarilZE riBEiro 
BiTar 2019/2020 10/02 a 

10/03/2020 20/02/2020 20

10885/2020 MaYaNNa dE araUJo 
SaNTiaGo 2018/2009 23/03 a 

21/04/2020 23/03/2020 30

7838/2020 PaloMa SaNTiaGo 
da lUZ 2019/2020 17/02 a 

17/03/2020 21/02/2020 19

7686/2020 PaTricia GUEdES 
do ValE 2019/2020 20/01 a 

18/02/2020 14/02/2020 5

7809/2020 rENaTa SaNToS 
MiraNda 2019/2020 03/02 a 

03/03/2020 03/02/2020 30

7983/2020 rodriGo roSa dE 
SoUZa 2019/2020 03/02 a 

03/03/2020 21/02/2020 12

12251/2020 SaloMao doNaTo dE 
araUJo NETo 2019/2020 04/05 a 

02/06/2020 04/05/2020 30

6874/2020 SaNdro caSTro 
alENcar 2019/2020 23/11 a 

22/12/2020 23/11/2020 30

8066/2020 THiaGo aNdradE 
SilVa 2019/2020 02 a 

31/03/2020 02/03/2020 30

3993/2020 ToNia MaGalHaES 
cHalU MENdES 2018/2019 07/01 a 

05/02/2020 17/01/2020 20

12347/2020 ViViaNNE SoUZa dE 
oliVEira 2019/2020 01 a 

30/05/2020 01/05/2020 30

  SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 22 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 723409
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 3748/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a renovação do pedido de licença para tratamento de 
saúde da Exma Promotora de Justiça alexssandra Muniz Mardegan, a qual 
foi designada para atuar como longa manus da Procuradoria-Geral de 
Justiça, por intermédio da PorTaria n.º 2781/2021-MP/PGJ;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria n.º 2781/2021-MP/PGJ.
dESiGNar a Exma. Promotora de Justiça criSTiNE MaGElla corrÊa 
liMa, em exercício no cargo de 9º Promotor de Justiça da infância e Ju-
ventude de Marabá, para atuar como longa manus da Procuradoria-Geral 
de Justiça nos autos do Processo nº 0807065-64.2020.8.14.0028, SiMP nº 
000120-950/2020, e nos termos do art. 28 cPP, prossiga com a demanda 
e ofereça a devida representação, em desfavor do menor, autor do fato, 
pela prática do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, 
disciplinado no art. 217-a, do código Penal, em razão da fundamentação 
apresentada.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 03 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 723665
Portaria Nº 0547/2021-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 novembro de 2021, elabora-
da pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 27 de 
outubro de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês novembro de 2021, elabora-
da pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 27 
de outubro de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º da PorTaria nº 32752021-MP/
PGJ, de 05/10/2021;

coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo 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 06 e 07/11/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões sujeitará 
o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Estadual nº 5.810/94.

aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores

ProcUradoria dE JUSTiÇa cÍVEl e ProcUradoria dE JUSTiÇa criMiNal
PErÍodo: 06 e 07/11/2021
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 novembro de 2021, elaboradas pela coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça cíveis, datada de 27 de outubro de 2021 e 
coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 27 de 
outubro de 2021, ambas publicada no site do Ministério Público do Estado 
do Pará e da PorTaria nº 32752021-MP/PGJ, de 05/10/2021.
dia 06/11/2021 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Tirza Eleonora de Nazaré Benone Sabbá (assessora da Procuradoria cível)
Sheyla cristina cardoso Barbosa (assessora técnica especializada da Pro-
curadoria Justiça criminal)
dia 07/11/2021 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
fernanda alves de Souza de almeida (assessora técnica especializada da 
Procuradoria Justiça cível)
andré áderson cordeiro diniz (assessor da Procuradoria de Justiça criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 03 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 723707
recoMeNdaÇÃo N.° 012/2021–MP/cGMP
 corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições conferidas pelo artigo 17, caput e inciso iV da lei 
n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (lei orgânica Nacional do Ministério 
Público - loNMP) e artigo 30, caput c/c o artigo 37, inciso Xii, ambos da 
lei complementar Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará);
CONSIDERANDO que na 8ª Sessão Ordinária do E. Conselho Superior do 
Ministério Público, realizada na data de 16/08/2021, o conselheiro Marcos 
antônio ferreira das Neves, após julgamento relativo ao inquérito civil 
n.º 001396-801/2019, salientou que os membros do Ministério Público, 
frequentemente, instauram procedimentos sob classes equivocadas, que 
não correspondem ao objeto da investigação;
CONSIDERANDO a necessidade de ratificar o Enunciado 13 do Conselho 
Superior do Ministério Público, in verbis: “ENUNciado 13 – ProcEdiMENTal. 
dEliMiTaÇÃo do oBJETo dE iNVESTiGaÇÃo / acoMPaNHaMENTo 
/ fiScaliZaÇÃo Na PorTaria dE iNSTaUraÇÃo. É imprescindível a 
delimitação do objeto de investigação / acompanhamento / fiscalização 
nas PorTarias de instauração dos Procedimentos Extrajudiciais”.
rESolVE:
rEcoMENdar aos membros do Ministério Público do Estado do Pará, que 
ao instaurarem Procedimentos Extrajudiciais, promovam a delimitação do 
objeto da investigação / acompanhamento / fiscalização, na PORTARIA 
instauradora, conforme estabelecido no Enunciado 13 do E. conselho 
Superior do Ministério Público.
Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 03 de novembro de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 723649
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 035/2021-MPPa/9ºPJ/stM
A 9ª Promotoria de Justiça de Santarém, por intermédio da Promotora de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção 
ao disposto no art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem 
por meio deste edital, cientificar o interessado “ANÔNIMO” e a todos quantos 
possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
ao conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca 
do arQUiVaMENTo do NoTÍcia dE faTo n° 008511-031/2021.
Santarém-Pa, 03 de novembro de 2021.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 723615
eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo Nº 002/2021-MP/3ªP-
JB, de 27/10/2021
instaura o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 001754-083/2018, 
com objetivo de acompanhar e fiscalizar a realização das obras de pavi-
mentação asfáltica na Alameda Ana Clara Barros, a fim de verificar a plena 
execução do projeto com a devida fase de implantação da rede de esgoto, 
dando continuidade às diligências já realizadas no âmbito da Notícia de 
fato cadastrada no SiMP sob o nº. 001754-083/2018; promovendo as di-
ligências necessárias ou o arquivamento do presente, nos termos da lei.
Breves/Pa, 28 de outubro de 2021.
arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo
Promotor de Justiça Titular do 3º cargo da PJ de Breves

Protocolo: 723599
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 057/2021-MP/11ªPJ/stM
A 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, VI e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
006345-031/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PORTARIA nº 057/2021-MP/11ªPJ/STM
interessados: HEllEN carla SoUSa MENdES; GlENN GUSTaVo MENdES 
MarQUES; SESPa; SEMSa; HrBa.
Assunto: objetivando apurar informações e adotar medidas cabíveis, a fim de 
assegurar a GlENN GUSTaVo MENdES MarQUES, de 22 (vinte e dois) anos 
de idade, pessoa com transtorno do espectro autista, o direito ao tratamento 
médico adequado, especificamente o agendamento e realização de exame de 
eletroencefalograma com sono e vigília para continuidade em seu tratamento.
LARISSA BRASIL BRANDÃO – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 723604
extrato de Procedimento Preparatório nº 098/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000772-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 098/2021
data da instauração: 19/10/2021
objeto: apurar supostas irregularidades praticadas no âmbito da Polícia 
civil do Estado do Pará, relacionadas ao pagamento de diárias, nos anos 
de 2019 e 2020, à servidor.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 723591
eXtrato de terMo de cooPeraÇÃo
terMo de cooPeraÇÃo Nº: 014/2021-PMM.
Partícipes: Ministério Público do Estado do Pará e o Município de Parauape-
bas, através da Prefeitura Municipal.
objeto: Visar a cessão de servidores para realização de ações conjuntas 
voltadas para melhoria dos serviços oferecidos pelo Ministério Público do 
Pará à população.
data da assinatura: 03/11/2021.
Vigência: 15/12/2021 a 15/12/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 723583
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 02/2021-MP/3ªPJi.
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo Dr. Ítalo Costa Dias, Promotor de Justiça Titular da 3ª PJ de Itaituba, 
no bojo da Procedimento administrativo sob SiMP nº 001212-922/2020, 
torna pública a presente recomendação visando o respeito aos interes-
ses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover. rEcoMENdaÇÃo Nº 
02/2021-MP/3ªPJI.
ORIGEM: 3ª Promotoria de Justiça de Trairão.
oBJETiVo/fiNalidadE: recomendar à Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Trairão, que assegure a regularidade da oferta de ensino nas 
unidades educacionais, localizadas neste Município, no ano letivo de 2022.
dESTiNaTário (S): Secretaria Municipal de Educação.
Promotor de Justiça: Ítalo Costa Dias, Titular da 3ª Promotoria de Justiça 
da infância, Juventude, família, idoso e Pcd de itaituba/Pa.

Protocolo: 723419
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 025/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de 
conceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 54, inciso Vi, e § 3º da 
lei complementar, artigo 8°, inc. ii da resolução n° 174/2017 do cNMP e 
Resolução n.º 007/2019 do CPJ, torna público a retificação da PORTARIA de 
instauração do Procedimento administrativo n° 002861-382/2021, que se 
encontra a disposição na Promotoria de Justiça de conceição do araguaia/
Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 68.540-000 – 
conceição do araguaia/Pa. fone: (94) 3421-2278.
PORTARIA nº 025/2021/MP/1ªPJCA
assunto: acompanhar do Plano de atuação desta Promotoria de Justiça 
tendo como objetivo a implementação do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, assim como, o recolhimento dos resíduos sólidos do município de 
conceição do araguaia/Pa.
adriaNa Maria PriMo dE carValHo – ProMoTora dE JUSTiÇa.

Protocolo: 723423
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 01/2021-MP/3ªPJi.
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado pelo 
Dr. Ítalo Costa Dias, Promotor de Justiça Titular da 3ª PJ de Itaituba, no bojo 
da Procedimento administrativo sob SiMP nº 001211-922/2020, torna pública 
a presente recomendação visando o respeito aos interesses, direitos e bens 
cuja defesa lhe cabe promover. RECOMENDAÇÃO Nº 01/2021-MP/3ªPJI.
ORIGEM: 3ª Promotoria de Justiça de Itaituba.
oBJETiVo/fiNalidadE: recomendar à Secretaria Municipal de Educação do 
Município de itaituba/Pa, que assegure a regularidade da oferta de ensino nas 
unidades educacionais, localizadas neste Município, no ano letivo de 2022.
dESTiNaTário (S): Secretaria Municipal de Educação.
Promotor de Justiça: Ítalo Costa Dias, Titular da 3ª Promotoria de Justiça 
da infância, Juventude, família, idoso e Pcd de itaituba/Pa.

Protocolo: 723416

Portaria Nº 0542/2021-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 ao servidor abaixo relacionado licença casamento, com fulcro 
no artigo 72, ii, da lei nº 5.810/94:
• ELISEU OLIVEIRA MARIALVA - Período: 30/10 a 06/11/2021 - GEDOC nº 
133866/2021
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 27 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0545/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, 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:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo 
de doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da 
lei nº 5.810/1994:
• LANA CRISTINA DA COSTA DE ANDRADE - Período: 26/10 a 09/11/2021 
- GEdoc nº 133659/2021
• MARIO BENEDITO NUNES FARIAS - Período: 14 a 15/10/2021 - 
GEdoc nº 133558/2021
• ROGERIO AUGUSTO SOUZA LOPES - Período: 21/10/2021 - GE-
doc nº 133473/2021
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 28 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 723408
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 008/2021/MP/3ªPJP
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio da Promo-
tora de Justiça Titular da 3ª Promotoria Cível de Parauapebas, no uso de 
suas atribuições constitucionais e infraconstitucionais, nos termos do art. 
129, da cf/88, art. 26, da lei nº 8.625/93, art. 52, da lei complemen-
tar Estadual nº 57/2006, torna pública o inquérito civil SiMP n° 007816-
030/2021, o qual se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Parauapebas, situada na rua c, Qd. 37, lt. 07 e 08, Bairro cidade Nova, 
cEP 68.515-000 - Parauapebas - Pará - fone/fax: (94) 3352-6400.
PORTARIA nº 008/2021/MP/3ªPJ
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará
Polo Passivo: Mr EVENToS - ParaUaPEBaS
assunto: apurar eventuais irregularidades relacionadas ao cumprimento dos be-
nefícios concedidos através da lei 12.933/2013 pela empresa Mr ProdUÇÔES.
Parauapebas/Pa, 26 de outubro de 2021.
CRYSTINA MICHIKO TAKETA MORIKAWA – 3ª Promotora de Justiça Cível 
da família, registros Públicos, fundações Entidades de interesse Social e 
da defesa do consumidor

Protocolo: 723427
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos (trimestral)
Nº da ata de registro de Preços: 014/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 005/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e rocHa NorTH 
ENGENHaria iNdUSTria E coMErcio dE MÓVEiS EirEli rocHa iNdUS-
Trial
cNPJ: 08.408.448/0001-50
objeto: registro de Preços para a aquisição de estantes de aço
data da assinatura: 30/04/2021
Vigência: 04/05/2021 a 04/05/2022
Preço registrado: 

iTEM ESPEcificaÇÃo do MaTErial Mar-
ca

faBri-
caNTE UNid QUaNT.

Valor 
UNiTá-

rio

Valor 
ToTal

1

Estante em aço, 6 (seis) pratelei-
ras com altura regulável, dimen-

sões: 920 x 400 x 2000 mm (lXP-
Xa). Estrutura: 4 (quatro) colunas 
de sustentação dobradas em forma 
de “l”, em chapa de aço. reforços 
em “x” nas laterais e fundo. Prate-

leiras: 6 (seis) prateleiras em chapa 
de aço, reforçadas e com altura 

regulável, com capacidade mínima 
de 40Kg. as prateleiras devem pos-
suir dobramento duplo nas laterais 
e triplo nas extensões dianteira e 

traseira, furação dupla para fixação 
nas colunas. Base: sapatas plásticas 
na cor preta. revestimento: pintura 
epóxi em sistema eletrostático, com 
prévio tratamento anti-ferruginoso. 

Cor: preta ou cinza (a definir). 
Montagem: com parafusos de aço 

sextavados, porcas e arruelas. 
os parafusos são encaixados nas 
perfurações duplas das colunas de 

sustentação. faBricaNTE: PaNdiN

PaN-
diN

PaN-
diN UNd 200 r$ 

439,00
r$ 

87.800,00
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2

Estante em aço, 6 (seis) pratelei-
ras com altura regulável, dimen-

sões: 920 x 300 x 2000 mm (lXP-
Xa). Estrutura: 4 (quatro) colunas 
de sustentação dobradas em forma 
de “l”, em chapa de aço. reforços 
em “x” nas laterais e fundo. Prate-

leiras: 6 (seis) prateleiras em chapa 
de aço, reforçadas e com altura 

regulável, com capacidade mínima 
de 40Kg. as prateleiras devem pos-
suir dobramento duplo nas laterais 
e triplo nas extensões dianteira e 

traseira, furação dupla para fixação 
nas colunas. Base: sapatas plásticas 
na cor preta. revestimento: pintura 
epóxi em sistema eletrostático, com 
prévio tratamento anti-ferruginoso. 

Cor: preta ou cinza (a definir). 
Montagem: com parafusos de aço 

sextavados, porcas e arruelas. 
os parafusos são encaixados nas 
perfurações duplas das colunas de 

sustentação. faBricaNTE: PaNdiN

PaN-
diN

PaN-
diN UNd 250 r$ 

361,00
r$ 

90.250,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 651325

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº. da ata de registro de Preços: 043/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 028/2021-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa M.a.r. BraGa 
coMÉrcio E SErViÇoS EirEli (cNPJ/Mf sob nº 26.425.750/0001-07).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE aÇÚcar.
data da assinatura: 02/08/2021.
Vigência: 04/08/2021 a 04/08/2021.
Preços registrados: 

item
 descrição 

UNidadE Quantidade 
estimada

Preço 
Unitário 
Máximo

Valor Total 
Máximo do 

item

Quilogra-
ma 4.000 3,59 14.360,00

  1. 

Açúcar refinado branco especial, de primeira qualidade, de origem vegetal (sacarose de cana de açúcar), 
livre de fermentações, isento de matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais, embalado 

em plástico resistente branco, hermeticamente fechado, em pacote de 1kg, contendo o registro da data de 
validade e de fabricação. Prazo de validade mínimo de 1 ano, contados a partir da entrega pelo licitante 

Vencedor. Possuir registro no Ministério da agricultura. Marca: GUaraNi. faBricaNTE: GUaraNi.

Endereço da contratada: rua Maria Mazarello, 29, Bairro centro, ananin-
deua-Pa, cEP: 67.143-715, telefone: (91) 981176699, e-mail: fenixco-
mercio6@gmail.com.
 ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.
foro: Belém.

Protocolo: 687533
resUMo da Portaria N. 020/2021/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000472-138/2021
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. 000472-138/2021
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Averiguar 
a quantidade de servidores públicos contratados no ano de 2021, polo mu-
nicípio de São domingos do araguaia, conforme denúncia formulada pelo 
Sintepp, bem como a eventual necessidade de realizar concurso público”
São domingos do araguaia/Pa, 03 de setembro de 2021
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 723473
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 034/2021-MPPa/9ºPJ/stM
A 9ª Promotoria de Justiça de Santarém, por intermédio da Promotora de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção 
ao disposto no art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem 
por meio deste edital, cientificar o interessado “ANÔNIMO” e a todos quantos 
possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
ao conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

do arQUiVaMENTo do NoTÍcia dE faTo n° 010324-031/2018.
Santarém-Pa, 28 de outubro de 2021.
ÉVEliN STaEViE doS SaNToS
Titular do 8º cargo de Promotor de Justiça,
respondendo pelo 9º cargo das Promotorias de Justiça de Santarém.

Protocolo: 723464
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 029/2021-MP/1ªPJdc
A 1ª Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, De-
fesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua/
Pa, com fundamento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 
057/06 e no artigo 24, §1°, inciso i da rESolUÇÃo Nº 007/2019–cPJ, de 
13 de junho de 2019, torna pública a instauração do Procedimento Pre-
paratório nº 000226-200/2021-MP/1ªPJDC, que se encontra à disposição 
no 1° cargo da Promotoria de Justiça de direitos constitucionais funda-
mentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
ananindeua/Pa, situada na rodovia Br-316, Km 08, s/n, cEP 67.030-000, 
ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3239-4847.
PORTARIA Nº 029/2021-MP/1ªPJDC
oBJETo: “aPUrar coBraNÇa iNdEVida dE ValorES, Por EXaMES E 
ProcEdiMENToS PaGoS PElo SiSTEMa ÚNico dE SaÚdE – SUS, No 
HoSPiTal daS clÍNicaS dE aNaNiNdEUa/Pa - Hca”.
fáBia MUSSi dE oliVEira liMa – Promotora de Justiça.

Protocolo: 723459
eXtrato de Portaria
A 2ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, De-
fesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua, 
com fulcro no artigo 54, inciso Vi e § 3º, da lei complementar Estadual 
nº 057/06, e, no artigo 2º, § 4º, c/c o artigo 4º, inciso Vi, da resolução 
nº 23/2007, do conselho Nacional do Ministério Público, torna pública a 
instauração do Procedimento Preparatório nº 000036-440/2021, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Estadu-
al, no Município de ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4847.
PorTaria nº 08/2021-MP/2º PJdc
Procedimento Preparatório nº 000036-440/2021
Objeto: “Instaurar o presente Procedimento Preparatório (PP), a fim de 
apurar a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 
probidade administrativa, na contratação da empresa coNSTrUTora SaN-
Ta crUZ EirEli, (cNPJ n. 10.867.643/0001-90), localizada na rua Jardim 
Providência, n. 243, águas lindas, ananindeua, pela Prefeitura Municipal, 
cujo objeto da contratação era a execução de projeto de pavimentação e 
drenagem da água pluvial, na rua antônio Neto (antiga rua Santo antô-
nio), localidade de Helderlândia no município de ananindeua, no valor de 
r$ - 472.780,45 (quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta 
reais e quarenta e cinco centavos), mediante o contrato n. 028/2019 – 
SESaN/PMa, assinado pelo ex-Secretário Municipal de Saneamento e in-
fraestrutura oSMar da SilVa NaSciMENTo e pelo representante legal da 
empresa, JoSÉ alfrEdo dE JESUS loBaTo coElHo, em 28 de novembro 
de 2019, cuja obra encontra-se paralisada desde então, configurando-se, 
em tese, ação ou omissão, dolosa ou culposa, dos agentes públicos res-
ponsáveis pela obra, ensejando perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens do Município de ananindeua, tra-
zendo afronta ao artigo 10, caput e ao inciso i do mesmo dispositivo, da 
lei 8.429/92 (lei da improbidade administrativa)”.
Promotor de Justiça - Júlio césar Sousa costa

Protocolo: 723541
extrato de Procedimento Preparatório nº 099/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000227-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 099/2021
data da instauração: 20/10/2021
objeto: apurar suposta preterição dos enfermeiros que trabalham no Hos-
pital de campanha do Hangar, no que tange à ordem de prioridades da 
imunização contra a coVid-19.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 723546
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 032/2021 - Pe-PMa 
o Município de abaetetuba/Pa por meio de sua Secretaria Municipal de 
Saúde torna público que às 09h do dia 17 de novembro de 2021, realizará lici-
tação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, regido pela lei 10.520/2002, 
decreto 10.024/2019 e subsidiariamente a lei 8.666/93 do tipo menor preço 
por item, no modo de disputa aberto para registro de Preço Para Eventual 
aquisição de oxigênio Medicinal liquefeitos e comprimidos armazenados em 
cilindros, com concessão Gratuita de cilindros recebidos em regime de co-
modato, com entrega parcelada e imediata. os interessados poderão obter 
o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através do 
acesso à pagina do Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecom-
praspublicas.com.br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl 
junto a Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada na rua Siqueira Mendes, 
nº 1359, centro, cEP 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo 
expediente. informações por e-mail: pregoeiroabaetetuba@gmail.com. 
ord. de despesas: Maria Francinete carvalho Lobato.

Protocolo: 723924

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
retiFicaÇÃo 

Na publicação do extrato de contrato nº 2021/128 circulada em 26/10/2021 
publicado no d.o.U, Seção 3, Nº 202, pág. 242, doE/Pa, nº 34.747, pag. 67, 
Jornal Diário do Pará, Caderno Economia, pág. B8 e Diário Oficial dos Municí-
pios do Estado do Pará, PáG. 6, Nº 2853 rEfErENTE a ToMada dE PrEÇo 
001/2021. oNde se LÊ: Vigência: 20/07/2021 à 20/07/2022. 
Leia-se: Vigência: 24/06/2021 à 24/06/2022.

Protocolo: 723925

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

aViso de ProrroGaÇao
PreGao eLetroNico Nº 052/2021-PMa

o Município de acará/Pa torna público, a quem possa interessar,Prorro-
GaÇÃo da sessãode abertura do PrEGao ElETroNico nº 052/2021, cujo 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa oBJETiVaNdo a PrESTaÇÃo EM SErViÇo dE locaÇÃo dE Mi-
cro-oNiBUS Para aTENdEr aS NEcESSidadES PrEcÍPUaS do ProGraMa 
dE TraTaMENTo fora dE doMicÍlio - Tfd da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE do MUNicÍPio dE acará/Pa. iNforMaMoS que a sessão de 
abertura será ProrroGada para o dia 10 de novembro de 2021 as 09:00 
(Horário de Brasília) com base no princípio da conveniência e oportunidade da 
administração.Edital disponível:https://acara.pa.gov.br,www.comprasgover-
namentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Traves-
sa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 
13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com. antonio rubens oliveira de oliveira 
Junior. Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 723926

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtratos de terMos aditiVos

1° Termo aditivo - alteração do prazo de execução ao contrato n.º 2.060/2020. 
Tomada de Preços n.º 002/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá -PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE afUá e a empresa oca coNSTrUÇÕES coM. E SErV. 
lTda - ME. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa HaBiliTada Para rEforMa 
E adaPTaÇÕES daS SEcrETariaS MUNiciPaiS, BiBlioTEca PÚBlica Prof. 
BElKiSS SaNToS, PrÉdio da BriGada dE coMBaTE a iNcÊNdio E caPEla 
MorTUária cENTro, ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE afUá/Pa
Vigência de 23/11/2020 até 25/01/2021. ordenador de despesa: odiMar 
WaNderLeY saLoMÃo.
2° Termo aditivo - alteração do prazo de execução ao contrato n.º 2.060/2020. 
Tomada de Preços n.º 002/2020/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá -PrEfEi-

TUra MUNiciPal dE afUá e a empresa oca coNSTrUÇÕES coM. E SErV. 
lTda - ME. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa HaBiliTada Para rEforMa 
E adaPTaÇÕES daS SEcrETariaS MUNiciPaiS, BiBlioTEca PÚBlica Prof. 
BElKiSS SaNToS, PrÉdio da BriGada dE coMBaTE a iNcÊNdio E caPEla 
MorTUária cENTro, ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE afUá/Pa.
Vigência de 26/01/2021 até 26/05/2021. ordenador de despesa: odiMar 
WaNderLeY saLoMÃo.

Protocolo: 723928

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
coNcorrÊNcia PÚBLica 1/2021 

coNtiNUaÇÃo
Tipo TÉcNica E PrEÇo, objeto: contratação de SErViÇoS dE PUBlicidadE, 
os quais compreendem o conjunto de atividades realizadas integradamente 
que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a con-
cepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da 
execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios 
de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito 
à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas e de informar o públi-
co em geral a respeito das ações e campanhas da PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE alTaMira. continuação de licitação no dia 10/11/2021 as 10:00, iremos 
informar o resultado da análise da equipe técnica e abrir os envelopes de 2 
local: Setor de licitação, situado na rua acesso dois, 530, Bairro: Premem, 
cEP 68.372-577.

toMada de PreÇos 1/2021
objeto contratação de empresa de engenharia para realizar a manutenção e 
reforma do Hospital Geral de altamira, visando atender às necessidades do 
Município de altamira-Pa.
data de abertura: 22/11/2021 as 10h.
local de abertura: auditório do Setor de Suprimentos e Serviços com ende-
reço: av. acesso dois, 530 Bairro Premem - altamira, Pará. Edital disponível: 
Site da Prefeitura - https://altamira.pa.gov.br/ Mural Geobras - TcM/Pa e re-
tirada no Setor de Suprimentos - departamento de licitação.

PreGÃo eLetrÔNico 60/2021
com objeto contratação de serviços de locação de equipamentos de raio X 
portátil, de digitalizador de Imagens radiográficas tipo CR, manutenção pre-
ventiva e corretiva dos equipamentos de raio x das unidades Hospital Geral de 
altamira - HGa / São rafael, Unidade de Pronto atendimento - UPa e centro 
de apoio em diagnóstico. data de abertura: 19/11/2021 as 10h (horário de 
Brasília). local de abertura: https://licitanet.com.br/ Edital disponível: Site de 
Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/
Pa. Plataforma do licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e 
Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem.

rodolfo regis Nogueria cabral
Presidente da comissão de licitação

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP 45/2021
a Prefeitura municipal de altamira, torna público a Homologação do 
processo licitatório acima citado, objeto: registro de Preços da adminis-
tração Pública Municipal para aquisição de Equipamentos, insumos agríco-
las, Piscicultura e tubo para irrigação, para futura e eventual contratação, 
para atender a Secretaria Municipal de agricultura. empresas: SaNiGraN 
lTda, cNPJ/Mf 15.153.524/0001-90; valor global de r$: 257.879,41; G. 
a. dE a. PicHara EirEli, cNPJ/Mf 29.463.451/0001-47; valor global r$: 
1.116.224,50. NorTE coMErcio, ENGENHaria E locacÕES lTda, cNPJ/
Mf 33.079.970/0001-83; valor global r$: 467.510,00. r. M. raMoS EirEli, 
cNPJ/Mf 20.183.782/0001-59; valor global r$: 1.123.500,00. Bc aGro co-
MErcio EirEli, cNPJ/Mf 29.220.447/0001-58; valor global r$: 75.000,00
cLaUdoMiro GoMes da siLVa, Prefeito Municipal

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 46/2021
PreGÃo eLetrÔNico srP 45/2021

a ata tem por objeto registro de Preços da administração Pública Municipal 
para aquisição de Equipamentos, insumos agrícolas, Piscicultura e tubo para 
irrigação, para futura e eventual contratação, para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura Município de Altamira-PA, conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i. EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTES: 
coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNiciPal dE al-
TaMira) - cNPJ: 05.263.116/0001-37 - EMPrESa: SaNiGraN lTda, cNPJ/
Mf n.º 15.153.524/0001-90; valor global de r$: 257.879,41, para os itens: 
01, 02, 04, 19, 20 e 72. EMPrESa: G. a. dE a. PicHara EirEli, cNPJ/Mf 
29.463.451/0001-47; valor global r$: 1.116.224,50, para os itens: 03, 07, 
08, de 22 ao 49, de 51 ao 54, de 58 ao 65. 71 e 73. EMPrESa: NorTE co-
MErcio, ENGENHaria E locacÕES lTda, cNPJ/Mf 33.079.970/0001-83; 
valor global r$: 467.510, para os itens: 05, 06, 50, 56, 57, de 66 ao 70. 
EMPrESa: r. M raMoS EirEli, cNPJ/Mf 20.183.782/0001-59; valor global 
r$: 1.123.500,00, para o item: 09. EMPrESa: Bc aGro coMErcio EirEli, 
cNPJ/Mf 29.220.447/0001-58; valor global r$: 75.000,00, para o item: 55. 
Validade da ata é de 12 (doze) meses, a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: 
a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 46/2021 vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico 
SRP 45/2021 poderá ser acessada na integra no site oficial da Prefeitura- 
www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 25/10/2021.
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eXtrato de coNtrato, PreGÃo eLetrÔNico srP 45/2021
Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de aLtaMira (PreFeitUra MUNi-
ciPaL de aLtaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coNTraTada: EMPrE-
Sa: SaNiGraN lTda, cNPJ/Mf 15.153.524/0001-90; contrato 661/2021, 
valor r$: 257.879,41; EMPrESa: G. a. dE a. PicHara EirEli, cNPJ/Mf 
29.463.451/0001-47; contrato 662/2021, valor r$; 1.116.224,50; EM-
PrESa: NorTE coMErcio, ENGENHaria E locacÕES lTda, cNPJ/Mf 
33.079.970/0001-83; contrato nº. 663/2021, valor r$; 467.510,00; EMPrE-
Sa: r. M raMoS EirEli, cNPJ/Mf 20.183.782/0001-59; contrato 664/2021, 
valor r$; 1.123.500,00; EMPrESa: Bc aGro coMErcio EirEli, cNPJ/
Mf 29.220.447/0001-58; contrato 665/2021, valor r$; 75.000,00. dota-
ção orçamentária - 15.605.0037.2195. 33.90.30.00-Material de consu-
mo - 44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente. Vigência: até 
31/12/2021; objeto: registro de Preços da administração Pública Municipal 
para aquisição de Equipamentos, insumos agrícolas, Piscicultura e tubo para 
irrigação, para futura e eventual contratação, para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura de Altamira-PA, especificados no Termo de Referência, 
anexo i - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 25/10/2021.

Protocolo: 723929
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021- PMc - srP 
objeto: registro de Preços Para Eventual aquisição de Postes ornamen-
tais Para implantação de iluminação Pública na rua Salin abud (Margens 
do rio ouricuri), para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de 
Urbanismo, obras e Viação, do Município de capanema/Pa. Sessão Pública: 
17/11/2021 às 09hs, horário de Brasília. Edital disponível em: www.portal-
decompraspublicas.com.br. informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.
com/pregoeiracapanema@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 723930

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de toMada de PreÇos Nº 2/2021-0013-tP
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, 
objetivando a reforma das escolas M.E.f. bom pastor, escola M.E.f. Princesa 
izabel e escola M.E.f. cleidenor Guedes, no município de ipixuna do Pará, 
conforme projeto básico, planilha orçamentaria, memorial descritivo e crono-
grama físico-financeiro.
abertura: 22/11/2021. Às 08h30min. integra dos editais e informações dispo-
níveis na PMiP, sala da cPl sito na TV. cristóvão colombo, s/n, centro - ipixu-
na do Pará/Pa de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 12h00. E no 
site: www.ipixunadopara.pa.gov.br.

caroline diniz da silva
Presidente da comissão de licitação

aViso de toMada de PreÇos Nº 2/2021-0014-tP
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
e construção civil, objetivando a reforma e construção do muro das escolas 
Tiradentes e escola Santo antônio, no município de ipixuna do Pará, confor-
me projeto básico, planilha orçamentaria, memorial descritivo e cronograma 
físico-financeiro. Abertura: 22/11/2021. Às 15h00. Integra dos editais e infor-
mações disponíveis na PMiP, sala da cPl sito na TV. cristóvão colombo, s/n, 
centro - ipixuna do Pará/Pa de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 
12h00. E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br

caroline diniz da silva
Presidente da comissão de licitação

aViso de toMada de PreÇos Nº 2/2021-0015-tP
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e 
construção civil, objetivando a reforma e ampliação da escola proinfância Ma-
ria Glória e escola M.E.i. irineu rodrigues de farias, no município de ipixuna 
do Pará, conforme projeto básico, planilha orçamentaria, memorial descritivo 
e cronograma físico-financeiro. Abertura: 24/11/2021. Às 08h30min. Integra 
dos editais e informações disponíveis na PMiP, sala da cPl sito na TV. cristó-
vão colombo, s/n, centro - ipixuna do Pará/Pa de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08h00 às 12h00. E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br

caroline diniz da silva
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 723932

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 077/2021-Pe

Processo adMiNistratiVo Nº 105/2021
objeto: aquisição de derivados de petróleo para atender as demandas dos 
fundos Municipais de Educação, assistência Social, Saúde e Munícipio de itai-
tuba. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 17/11/2021, as 10:00 
hora local. acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.
pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na rod. 
Transamazônica c/ 10ª rua, Anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. 
ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 723934

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 008/2021 - ceL/seVoP/PMM 
Processo N° 22.332/2021 - PMM 

objeto: credenciamento para contratação de Pessoa Jurídica de direito Pri-
vado, para Prestação de Serviços contínuos Especializados em Nefrologia na 
modalidade ambulatorial e de urgência a serem prestados aos usuários do 
SUS. Por meio da Empresa: clÍNica dE doENÇaS rENaiS do caraJáS 
lTda, cNPJ: 04.632.809/0001-97 no valor total anual de r$  8.643.073,68 
(oito milhões, seiscentos e quarenta e três mil, setenta e três reais e sessenta 
e oito centavos), nos termos do art. 25, caput, da lei 8.666/93, conforme 
consta nos autos do processo, determino a publicação da presente Ratifica-
ção, para que produza efeitos legais.

Marabá - Pa, 01 de novembro de 2021.
Valmir silva Moura

Secretário Municipal de Saúde
Protocolo: 723936

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 5.433/2021-PMM, Tipo Menor Preço Global, Modo de dis-
puta aberto/fechado. data da Sessão: 19/Nov/2021 - 09h00min (horário 
de Brasília). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZaÇÃo EM Ma-
NUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa coM SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS dE 
EQUiPaMENToS MÉdicoS HoSPiTalar E odoNTolÓGico do MUNicÍPio 
dE MaraBá (SErViÇoS coNTiNUo). Íntegra do Edital no site www.compras-
governamentais.gov.br, UaSG: 927495, Portal da Transparência da PMM/lici-
tações ou Mural de licitações do TcM/Pa. informações: Sala da cEl/SEVoP/
PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, 
Pará, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licita-
cao@maraba.pa.gov.br. adalberto cordeiro raymundo - Pregoeiro.

Protocolo: 723937

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 116/2021-cPL/PMM
Processo Nº 22.397/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por lote. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 18/11/2021. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErVi-
ÇoS fUNErárioS E TraNSlado, dESTiNadoS a aTENdEr aS dEMaNdaS 
doS PoSSÍVEiS ÓBiToS dE PaciENTES aTENdidoS PElo ProGraMa dE 
TraTaMENTo fora dE doMicÍlio (Tfd) E PaciENTES rEfErENciadoS 
PEla SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE/fMS do MUNicÍPio dE MaraBá-
Pa. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/
pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na 
avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 03/11/2021.

FLediNaLdo oLiVeira LiMa
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 723938

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

retiFicaÇÃo de PUBLiaÇÃo - Houve retificação na publicação no jornal 
doU, na data de 28/10/2021, página 263, iSSN 1677-7069 e na publicação 
no jornal ioEPa na data 28/10/2021 página 242.
oNde se Ler: 4º TErMo adiTiVo dE PraZo dE 08 (oiTo) MESES, 
Leia-se: 4º TErMo adiTiVo dE PraZo dE 08 (oiTo) MESES e qualitativo 
com percentual de 7,12935% equivalente a r$ 518.406,03 com dEcrÉS-
ciMo com percentual de 8,19038% equivalente a r$ 595.557,92 totalizan-
do o valor de -r$ 77.151,89 - contrato administrativo nº 314/2019/SEVoP/
PMM, Processo licitatório Nº 110/2019/cEl/SEVoP/PMM, concorrência Nº 



 diário oficial Nº 34.756  109 Quinta-feira, 04 DE NOVEMBRO DE 2021

001/2019-cEl/SEVoP/PMM: contratação de empresa de engenharia para 
conclusão da obra do Estádio Municipal de Marabá, localizado no Km-8, Vila 
São José, no Município de Marabá-Pa, Empresa: QBQ EirEli inscrita no cNPJ/
Mf sob Nº 23.831.406/0001-11. Vigência: assinatura: 26/10/2021 - Vigên-
cia:  27/10/2021 à 30/06/2022, MaraBá-Pa.

Secretaria de Viação e obras Públicas
FÁBio cardoso Moreira

Secretário
Protocolo: 723942

eXtrato de coNtrato
eXtrato do QUarto terMo aditiVo do coNtrato nº 036/2017-se-
Mad, origem: Processo administrativo nº 57.972/2017-PMM; Modalidade 
dispensa de licitação - nº 15/2017 - SEMad/PMM, objeto: locação do imóvel 
destinado ao funcionamento do arQUiVo PÚBlico MUNiciPal - recurso: 
Erário Municipal. Pertencente ao Sr. ami andrade albuquerque, inscrito no 
cPf: 003.885.561-53. Valor total de r$ 119.376,00 (cento e dezenove mil 
e trezentos e setenta e seis reais). objeto do aditivo: Prorrogação de vigên-
cia e reajuste de valor do contrato original por mais 12 meses; Vigência: 
03/11/2022 - Marabá (Pa). ass. 03/11/2021. José Nilton de Medeiros - 
secretário Municipal de administração.

Protocolo: 723944

eXtratos de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 107/2021-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 20.028/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE aliMENToS ESTocáVEiS Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá. 
onde sagraram se vencedoras as empresas: GaMElEira coM. E SErViÇoS 
lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 03.687.304/0001-67, vencedora dos itens: 23, 
67 e 69 perfazendo o valor total de: r$ 744.210,00 (Setecentos e quarenta 
e quatro mil, duzentos e dez reais), crS - coMErcio E SErVicoS ldTa, 
inscrita no cNPJ: 06.029.507/0001-54, vencedora dos itens: 03, 30 e 92 
perfazendo o valor total de: r$ 110.710,00 (cento e dez mil, setecentos e 
dez reais), BElicHE EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 12.463.041/0001-01, 
vencedora dos itens: 02, 06, 07, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 29, 32, 41, 43, 44, 
45, 47, 48, 49, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 72, 74, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 90, 91, 98, 100, 104, 106, 107 E 108 perfazendo o valor total de: r$ 
696,595,20 (Seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e cinco 
reais e vinte centavos), PliMaX iMPorTacao E EXPorTacao EirEli, inscrita 
no cNPJ sob Nº 24.654.133/0002-20, vencedora do item: 14 perfazendo o 
valor total de: r$ 561.937,50 (Quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e 
trinta e sete reais e cinquenta centavos), Jr coM. E rEPrES. coMErciaiS - 
EirEli, inscrita no cNPJ: 31.552.803/0001-82, vencedora dos itens: 01, 04, 
08, 13, 15, 16, 18, 31, 35, 40, 42, 51, 52, 53, 64, 65, 66, 68, 70, 80, 97 e 
99 perfazendo o valor total de: r$ 696.113,20 (Seiscentos e noventa e seis 
mil, cento e treze reais e vinte centavos), PioNEira diSTriBUidora lTda, 
inscrita no cNPJ sob Nº 32.320.881/0001-14, vencedora dos itens: 12, 79, 
81, 96, 102 E 112 perfazendo o valor total de: r$ 61.341,00 (Sessenta e um 
mil, trezentos e quarenta e um reais), r.B.c. coMErcio aTacadiSTa dE 
GENEroS aliMENTicioS lTda inscrita no cNPJ sob Nº 36.557.168/0001-40, 
vencedora dos itens: 05, 09, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 
46, 50, 55, 56, 57, 61, 73, 76, 77, 89, 93, 94, 95, 101, 103, 105, 109, 110, 
111 e 113 perfazendo o valor total de: r$ 316.074,80 (Trezentos e dezesseis 
mil, setenta e quatro reais e oitenta centavos), pelo que HoMoloGo o resul-
tado final. UASG: 927495. Marabá 01/11/2021 - Valmir silva Moura - se-
cretário Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 109/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 19.191/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal  aQUiSiÇÃo dE ToNNEr NoVoS, rEcarGaS ToN-
NErS, PEÇa dE rEPoSiÇÃo dE ToNNErS Para aTENdEr aS NEcESSida-
dES do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS 
a SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE dE MaraBá/Pa. onde sagraram se 
vencedoras as empresas: l. a. QUEiroZ EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 
34.791.063/0001-25, vencedora do item: lote 01 perfazendo o valor total 
de: r$ 106.875,70 (cento e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e 
setenta centavos, pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 927495. Ma-
rabá 29/10/2021 - Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde 
- sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 723940

coNtrato Nº 426/2021-FMs/PMM 
Processo adMiNistratiVo Nº 15.067/2021-PMM 

Pregão eletrônico n° 087/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: aquisição 
de Meios auxiliares de locomoção, Equipamentos e aparelhos para atender 
os pacientes com dificuldades de locomoção cadastrados no Serviço Social 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marabá. orToPEdia ca-
TaraTaS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 33.782.570/0001-30 no Valor:  r$ 
274.900,00 (duzentos e Setenta e Quatro Mil e Novecentos reais), dotações 
orçamentárias: 10 301 0082 2.323 aquisição de cadeiras de rodas Emenda 
impositiva Ver. Morivaldo, 10 301 0082 2.344 aquis. de Mat. Setor Social 
Emenda impositiva Ver. irismar, 10 301 0010 2.419 aquisição de cadeira de 
rodas/banho e Muletas Emenda imp. Ver Marcio do São félix, 10 122 0001 
2.047 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEdE, Elemento de despe-
sas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. data da assinatura: 
29/10/2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde de 
Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato N° 447/2021-FMs 
Processo adMiNistratiVo Nº 16.067/2020/PMM 

autuado na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 126/2020/cPl. objeto do 
contrato a prestação de serviços de serviços de manutenção de osmose re-
versa com reposição de solução e retroagem dos filtros para potabilidade da 
água. Empresa: aGUa NorTE - TraTaMENTo dE aGUa E SolUÇoES aM-
BiENTaiS, cNPJ nº 15.622.879/0001-80, Valor: r$ 26.000,00 (Vinte e seis 

mil e reais) dotação orçamentária: 10.302.0084.2.062 - atenção média e 
alta complexidade, Elemento de despesa:33.90.39-00-00 - outros serviços 
pessoais jurídicas, daTa da aSSiNaTUra 01 de novembro de 2021. Valmir 
silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 443/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 17.317/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 100/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aqui-
sição de ambulância tipo B para atendimento da Secretaria Municipal de 
Saúde de Marabá e unidades vinculadas Empresa: cUSToMiZar coMÉr-
cio E locaÇÃo dE VEÍcUloS ESPEciaiS lTda, inscrita no cNPJ sob no 
07.975.278/0001-23, Valor:  r$ 440.000,00 (Quatrocentos e quarenta mil 
reais). dotação orçamentária: 10 244 0082 1.068 aquisição de ambulância 
emenda impositiva ver Miguelito. 10 122 0001 2.047 Manutenção Secretaria 
Municipal de Saúde - SEdE - 4.4.90.52.00 Equipamentos e material perma-
nente. daTa da aSSiNaTUra 29 de outubro de 2021. Valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato Nº 426/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 15.067/2021-PMM. Pregão Eletrônico n° 
087/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de Meios auxiliares de 
Locomoção, Equipamentos e Aparelhos para atender os pacientes com difi-
culdades de locomoção cadastrados no Serviço Social da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Marabá. orToPEdia caTaraTaS EirEli, inscrita 
no cNPJ sob nº 33.782.570/0001-30 no Valor:  r$ 274.900,00 (duzentos e 
Setenta e Quatro Mil e Novecentos reais), dotações orçamentárias: 10 301 
0082 2.323 aquisição de cadeiras de rodas Emenda impositiva Ver. Morivaldo, 
10 301 0082 2.344 aquis. de Mat. Setor Social Emenda impositiva Ver. irismar, 
10 301 0010 2.419 aquisição de cadeira de rodas/banho e Muletas Emenda imp. 
Ver Marcio do São félix, 10 122 0001 2.047 Manutenção Secretaria Municipal de 
Saúde - SEdE, Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente. data da assinatura: 29 de outubro de 2021. Valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 434/ 2021-FMs/PMM. 
Processo administração nº 19.423/2020/PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo ElETroNica Nº 145/2020-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisi-
ção de medicamentos para suprir as necessidades da secretaria de municipal 
de saúde e das unidades vinculadas.  Empresa: loGEr diSTriBUidora dE 
MEdicaMENToS E MaTEriaiS HoSPiTalarES EirEli, inscrita no cNPJ sob 
nº 27.600.270/0001-90, Valor:  r$ 42.070,00 (Quarenta e dois mil e seten-
ta reais). dotação orçamentária: 10.302.0084.2.062 - atenção Média e alta 
complexidade, 10.301.0082.2.055 - Manutenção Programa farmácia Bási-
ca, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da 
aSSiNaTUra 01 de Novembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 431/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 8.384/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 059/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisi-
ção de equipamentos e serviços para instalação e manutenção de sistema de 
gravação digital de imagens e câmeras de segurança, destinado atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá-Pa. Empresa: aU-
GUSTU S iNforMaTica EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 10.433.143/0001-40, 
Valor r$ 91.490,00 (noventa e um mil, quatro centos e noventa). dotações 
orçamentárias: 10 122 0001 2.047 - Manutenção Secretaria Municipal de 
Saúde - SEdE; 10 302 0084 2.062 - atenção Média e alta complexidade; 10 
301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB. Elemento de des-
pesa 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente; 33 90 30 00 Ma-
terial de consumo; 3.3.90.39.0 outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.  daTa 
da aSSiNaTUra: 26 de outubro de 2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 446/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 15.606/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 088/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisi-
ção de uniformes, acessórios e EPi´S, para atendimento dos servidores da 
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: r. 
P fErraGENS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 29.309.583/0001-19, Valor r$ 
17.360,00 (dezessete mil trezentos e sessenta reais). dotações orçamentá-
rias: 10 305 0085 2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, Elemento 
de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra: 29 
de outubro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde 
de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 445/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 15.606/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 088/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisi-
ção de uniformes, acessórios e EPi´S, para atendimento dos servidores da 
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: BdS 
coNfEccoES E SEriGrafia lTda, inscrita no cNPJ sob nº 74.161.373/0001-
80, Valor r$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais). dotações orçamen-
tárias: 10 305 0085 2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, Ele-
mento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTU-
ra: 27 de outubro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de 
saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 723941

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 114/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 23.197/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo. data do certame: 18/11/2021. Horário: 09:00 (horário de 
Brasília-df). objeto aQUiSiÇÃo dE 01(UM) VEÍcUlo do TiPo fUrGÃo, Para 
a iMPlaNTaÇÃo do ProJETo ciNE Vida do dMTU. UaSG: 928243. Íntegra 
do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da 
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cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, 
lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou 
pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 03/11/2021.

GaBrieL saLes Freitas BorGes
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 724007

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao coNVite Nº 011/2021-ceL/
seVoP/PMM, Processo n° 16.337/2021-PMM, objeto: a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo do caNil, localiZado Na 
aVENida forTalEZa, Bairro Vila PoUPEX, MaraBá - Pa, conforme Edital 
e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa S & S coNSTrUTora E 
METarlUGica, SolUÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ 31.593.964/0001-14, 
vencedora com o Valor ToTal: r$ 234.086,64. assinatura: em 03/11/2021, 
secretário Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 724008

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 
045/2021-ceL/PMM, Processo n° 19.257/2021-PMM, objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para rEforMa EM diVErSaS PoNTES 
dE MadEira Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edi-
tal e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa: all locaÇÕES 
EirEli - cNPJ: 09.570.551/0001-65, vencedora com o valor: r$ 484.836,94. 
assinatura: em 03/11/2021, secretário Municipal de obras - FÁBio car-
doso Moreira - secretário.

Protocolo: 724009

eXtrato coNtrato Nº 029/2021/ceL/FccM, 
Processo nº 21323/2021-PMM, PP - srP n° 010/2021/ceL/FccM - 
objeto: registro de Preço para eventual contratação  de pessoa jurídica para 
fornecimento de Programas de controle Médico de Saúde ocupacional - PcM-
So, laudo Técnico das condições ambientais do Trabalho - lTcaT, Programa 
de Ergonomia, PPr - Programa de Proteção respiratória, PPra - Programa 
de Prevenção de riscos ambientais, Exames de Saúde ocupacional - aSo e 
exames complementares conforme Nr e exame de alergia, a ser fornecido no 
período de 12 (doze) meses nas áreas urbanas da cidade de Marabá (Pará) 
para atender a fccM. Vencedora: c & f cliNica dE MEdiciNa do TraBa-
lHo - ME, cNPJ N° cNPJ/Mf sob o nº 19.817.769/0001-25, Vencedora do 
loTE 02, totalizando o valor de r$ 6.808,05 (seis mil oitocentos e oito reais 
e cinco centavos), Vigência: 31/12/2021. ass 01/11/2021, a serem pagos 
com os recursos próprios. Vanda régia américo Gomes. Presidente da 
Fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 724010

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo 
a Fundação casa da cultura de Marabá, Vanda régia américo Gomes, 
Presidente da FccM HoMoLoGa e adJUdica a decisão do Presidente 
da cEl, registro de Preço para eventual contratação  de pessoa jurídica para 
fornecimento de Programas de controle Médico de Saúde ocupacional - PcM-
So, laudo Técnico das condições ambientais do Trabalho - lTcaT, Programa 
de Ergonomia, PPr - Programa de Proteção respiratória, PPra - Programa 
de Prevenção de riscos ambientais, Exames de Saúde ocupacional - aSo e 
exames complementares conforme Nr e exame de alergia, a ser fornecido no 
período de 12 (doze) meses nas áreas urbanas da cidade de Marabá (Pará) 
para atender a fccM. Vencedora: c & f cliNica dE MEdiciNa do TraBa-
lHo - ME, cNPJ N° cNPJ/Mf sob o nº 19.817.769/0001-25, Vencedora do 
loTE 02 perfazendo um valor total de r$ 131.335,50 (cento e trinta e um 
mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). a serem pagos 
com recursos entre contrato vale e fccM; ass: 27/10/2021. conforme cons-
ta nos autos do Processo administrativo Nº 21323/2021-PMM, PP - SrP n° 
010/2021/cEl/fccM.

Protocolo: 724011

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo Nº 011/2021/ceL/FccM, 
Processo nº 21323/2021-PMM, PP - srP n° 010/2021/ceL/FccM - 
objeto: registro de Preço para eventual contratação  de pessoa jurídica para 
fornecimento de Programas de controle Médico de Saúde ocupacional - PcM-
So, laudo Técnico das condições ambientais do Trabalho - lTcaT, Programa 
de Ergonomia, PPr - Programa de Proteção respiratória, PPra - Programa 
de Prevenção de riscos ambientais, Exames de Saúde ocupacional - aSo e 
exames complementares conforme Nr e exame de alergia, a ser fornecido no 
período de 12 (doze) meses nas áreas urbanas da cidade de Marabá (Pará) 
para atender a fccM Vencedora: c & f cliNica dE MEdiciNa do TraBalHo 
- ME, cNPJ N° cNPJ/Mf sob o nº 19.817.769/0001-25, Vencedora do loTE 02 
perfazendo um valor total de r$ 131.335,50 (cento e trinta e um mil trezentos 
e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) a serem pagos com recursos entre 
contrato vale e fccM. Vigência: 12 meses ass 01/11//2021, Vanda régia 
américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 724005

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 401/2021/seVoP, 

Processo administrativo nº 19.631/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 047/2021-cEl/PMM, que ge-
rou a ata de registro de Preços Nº 064/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aqui-
sição e locação de tendas, para atender as demandas da secretaria municipal 

de viação e obras públicas de marabá - SEVoP, Empresa: ViSUal iNdUSTria 
E coMErcio dE loNaS EirEli, inscrita sob o cNPJ nº 05.626.958/0001-06, 
Valor r$ 7.347,36 (sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e seis 
centavos), assinatura 22/10/2021 Vigência: 31/12/2021. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 403/2021/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 demandas da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas de 
Marabá - SEVoP, Empresa: a. S. coNSTrUÇÕES, inscrita sob o cNPJ/Mf sob 
o Nº 17.999.085/0001-66, Valor r$ 397.500,00 (trezentos e noventa e sete 
mil e quinhentos reais), assinatura 08/10/2021 Vigência: 31/12/2021. Fábio 
cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 420/2021/seVoP 
Processo administrativo nº 17.162/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 048/2021-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 067/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto:  aquisição 
de Material de limpeza de Banheiro Químico, para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas de Marabá - SEVoP; Empresa: 
MaXX QUiMica E SiSTEMaS dE liMPEZa EirEli, cNPJ: 12.320.177/0001-54, 
Valor r$ 9.160,00 (nove mil e cento e sessenta reais), assinatura 29/10/2021 
Vigência: 31/12/2021. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 408/2021/seMad, Processo licitatório nº 
2.535/2021-/PMM PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 013/2021-cEl/SEVoP/PMM, 
objeto: Serviço em arbitragem Esportivas, destinados a atender as neces-
sidades dos eventos esportivos realizados pela secretaria municipal de es-
porte e lazer da Secretaria Municipal de Esporte e lazer - SEMEl; Empresa: 
V G dE SoUSa fErrEira - cNPJ: 23.912.114/0001-03, Valor r$ 4.260,00 
(quatro mil e duzentos e sessenta reais), assinatura 27/10/2021 Vigência: 
31/12/2021. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.

Protocolo: 724003

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna - Pará, através da sua Prefeita 
Municipal, a Sra. Maria da Graça Medeiros Matos, torna público a retificação 
do aviso de licitação, publicado na ioEPa nº 34.737, 18 de outubro de 2021, 
Página 145. onde se lê: (...) dia 03/11/2021 leia-se: (...) dia 16/11/2021

Nova ipixuna - Pará, 03 de Novembro de 2021.
Maria da Graça Medeiros Matos

Prefeita Municipal
Protocolo: 724012

aViso de eXtratos de terMos aditiVos
extrato do 3º termo aditivo do contrato nº 20200165. coNTraTada: coNS-
TrUforT construtora forte lTda. objeto: contratação de empresa para 
construção da ponte do Praia alta em concreto armado, conforme convênio nº 
064/2020 de 05/08/2020, firmado entre a Secretaria de Estado de Transpor-
tes e o município de Nova ipixuna. objeto do Termo aditivo: Prorrogação do 
prazo de vigência do contrato 20200165 nos termos do art. 57, § 1º, inciso ii 
da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 29 de Setembro de 2021 a 26 de Maio 
de 2022. assinatura: 28 de Setembro de 2021.

Nova ipixuna-Pa, 03 de Novembro 2021
Maria da GraÇa Medeiros Matos

Prefeita Municipal
Protocolo: 724013

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetroNico N° 046/2021

o Secretário Municipal de Saúde de Pacajá, Exmo. Sr. BrUNo daNGlarES 
araÚJo SoUZa, torna público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao pro-
cesso licitatório P.E N° 046/2021.
oBJETo: registro de Preços para contratação de empresas para futuro e 
eventual forNEciMENTo dE UrNaS fUNEráriaS, SErViÇoS E TraNSlado 
fÚNEBrE, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde.
EMPrESa VENcEdora:
1-  a. d. Z adoPElari EirEli c.N.P.J. nº 36.525.732/0001-42
Valor contratado r$ 554.970,00 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, nove-
centos e setenta reais)

Pacajá/Pa, 28 de outubro de 2021.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

Secretário Municipal de Saúde
Protocolo: 724014
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

MUNiciPÍo de redeNÇÃo
GaBiNete do PreFeito

eXtrato do editaL de resULtado deFiNitiVo 
eM PerÍcia MÉdica Nº 002/2021
coNcUrso PÚBLico Nº 001/2020

o Município de redenção, estado do Pará informa que na data de 04 de 
novembro de 2021, será publicado na integra o Edital de Resultado Definitivo 
dos candidatos que compareceram para a Perícia Médica nº 001/2021, aptos 
para a nomeação do concurso Público nº 001/2020 realizado pelo instituto 
Bezerra Nelson lTda - iViN, c.N.P.J. nº 08.197.465/0001-96, nos seguintes 
sites: Prefeitura Municipal de redenção, federação das associações de Muni-
cípios do Pará - faMEP, instituto Bezerra Nelson - iViN e câmara Municipal de 
redenção-Pa, nesta última conforme prescrito no art. 74 da lei orgânica do 
Município. E para que não se alegue desconhecimento por quem de direito, é 
feito o presente Extrato. redenção-Pa, 03 de novembro de 2021. MarceLo 
FraNÇa BorGes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 724015

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de reVoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, resolve tornar Pública 
a rEVoGaÇÃo da licitação ToMada dE PrEÇo N°004/2021; que tem por 
objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS 
SErViÇoS dE rEforMa do PrÉdio da SEcrETaria dE EdUcaÇÃo, No 
MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará, por motivo de necessidade de rea-
dequação na planilha orçamentaria.

rosinaldo Ferreira de Freitas
Presidente- cPl.

Protocolo: 723737

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
retiFicaÇÃo

esPÉcie: No termo de Extrato da Portaria nº 156/2021 - SEMSa, publicado 
no doE/Pa, N° 34.730, pág. 179, protocolo 714913 em 08/10/2021. oNdE 
SE lÊ: “dos contratos referentes ao Pregão de locação de Veículos em geral 
para os setoriais da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém”, lEia - SE: 
“do contrato de locação do imóvel onde funciona o almoxarifado da Secre-
taria Municipal de Saúde de Santarém”. Santarém-Pará, 03 de novembro de 
2021. Vania Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/
decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 180/2021

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 - GaB/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 fiscais do contrato 
oriundo da Tomada de Preços 003/2021-SEMSa que tem como objeto a con-
tratação de Empresa Habilitada para a reforma da Unidade de atenção Es-
pecializada em Saúde - Segunda Etapa da obstetrícia do Hospital Municipal 
de Santarém. Titular - Samela da Silva araújo - Matrícula: 86031, cPf nº 
020.630.482-07 e rG 6595122 Pc/Pa - Servidora/SEMSa. Suplente - Gabriel 
rodrigues Gomes - Matrícula: 87136, cPf nº 016.716.172-58 e rG 6841584 
- Servidor/SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. as dis-
posições em contrário e a Portaria 170/2021 que foi publicada no diário ofi-
cial - edição do dia 25/10/2021, Nº 34.746 e Protocolo: 720523, PáGiNa 
106 está rEVoGada para todos os seus efeitos legais. registre-se, pub-
lique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, 03 de novembro de 2021. 
Vânia Maria azevedo Portela - secretaria Municipal de saúde/decreto 
nº 744/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021.

Protocolo: 724016

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210357 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 051/2021 - SrP - contra-
tante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: do-
Nildo rodriGUES PErEira coMErcio- objeto: aQUiSiÇÃo dE BUEiroS 
dE coNcrETo coM fErraGEM, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMoB E 
SEMUrB. Vigência: 27/10/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 318.300,00 
(trezentos e dezoito mil, trezentos reais) - data da assinatura: 27/10/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 724017

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210349 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 069/2021 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
ParaiSo MoToS lTda - ME- objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo MEcaNica dE MoTociclETaS, 
coM forNEciMENTo dE PEÇaS, PNEUS E acESSÓrioS, aTENdENdo aS 
NEcESSidadES daS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, 
SEMUrB, SEMTUr E SEMEl, coM ParTiciPaÇÃo da SEcrETaria MUNici-
Pal dE MEio aMBiENTE - SEMMaS. Vigência: 26/10/2021 a 31/12/2021 - 
Valor Global: r$ 46.492,60 (quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e 
dois reais e sessenta centavos) - data da assinatura: 26/10/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 724018

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 088/2021 - srP
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPa-
MENToS dE diaGNÓSTicoS ElETroNico diESEl Para rEaliZar lEiTUra 
doS dEfEiToS do SiSTEMa doS VEÍcUloS lEVES, MÉdio E PESado coM 
acoMPaNHaMENTo doS SofTWarE coM coNEXÃo Para coMPUTador E 
NoTEBooK, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE oBraS - SEMoB. abertura: 19/11/2021 às 09 h30m. EdiTal: departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março 
nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pms-
fx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://
www.sfxingu.pa.gov.br/web/

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 724019

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021- Pe-srP-PMsF-
saÚde, com objeto: futuras e eventuais aquisições de Produtos para Saú-
de/Material Médico-Hospitalar e insumos farmacêuticos, para atender a ne-
cessidade da Secretaria Municipal de Saúde de São francisco do Pará. data 
de abertura: 17/11/2021 às 10h00min, através do www.comprasnet.gov.br. 
o edital estará disponível no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou 
Portal do TcM/Pa. Patrícia silva chaves secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 724020

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo de PiraBas
rePUBLicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL sÃo JoÃo de PiraBas, por intermédio da Pre-
goeira, Tatiana Martins, e Equipe de apoio, tornam público que fará realizar no 
dia 17/11/2021 ás 09:01h, o Pregão Eletrônico n°016/2021 SrP, para aquisi-
ção de material elétrico para manutenção da iluminação pública da zona rural 
e urbana do Município de São João de Pirabas, através de Sistema de registro 
de Preço. a íntegra do Edital seus anexos estarão à disposição dos interessa-
dos a partir da publicação deste aviso, podendo ser consultado ou retirado no 
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site da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas: www.saojoaodepirabas.
pa.gov.br, no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no Portal de compras 
Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações poderão ser ob-
tidas na sala de licitações desta Prefeitura, em horário expediente, sendo das 
08h00min às 12h00min, ou por e-mail licitapmpirabas@outlook.com, ou pelo 
telefone (91) 984227615. Kamily Maria Ferreira araujo, Prefeita Municipal.

Protocolo: 724021

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato 20213076

origem: caroNa Nº a/2021-1410001
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE ToMÉ -aÇU
coNTraTado: MErcEdES BENZ do BraSil lTda, cNPJ 59.104.273/0001-29
oBJETo: adESÃo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 10/2021, oriUN-
da do PrEGÃo ElETrÔNico 06/2021/fNdE/MEc, Para aQUiSiÇÃo dE 01 
(UM) ÔNiBUS UrBaNo EScolar acESSÍVEl PiSo alTo PadrÃo fNdE.
Valor GloBal: r$ 259.300,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos reais)
ViGÊNcia: 20 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
lUciENE PaNciEri doNadia NarUSE - SEcrETária dE EdUcaÇÃo.
coNtrato 20211920
origem: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0608001
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE ToMÉ-aÇU
coNTraTado: TV GUaJará ToMÉ aÇU lTda, cNPJ 30.723.689/0001-43
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM TraNSMiSSÃo 
TElEViSiVa, Para diVUlGaÇÃo dE aToS iNSTiTUcioNaiS da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE dE ToMÉ aÇU, dE coMBaTE, oriENTaÇÃo E MEdi-
daS dE ENfrENTaMENTo a coVid-19.
Valor GloBal: r$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)
ViGÊNcia: 19 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
aLZira LiNo soares oLiVeira - secretÁria de saÚde.

Protocolo: 724022

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-086PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUMÃ, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação 
às 09:00 horas do dia 17 de novembro de 2021, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-086PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No 
raMo dE locaÇÃo dE TENdaS, Para SUPrir aS NEScESSidadES daS 
SEcrETariaS MUNiciPaiS dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.
portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponí-
vel na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 
11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site 
do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 
03 de novembro de 2021. NadieLY soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 724023

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210321
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 047/2021PMt-Pe-srP

coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo-Pa, 
cNPJ: 10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para aQUiSiÇÃo dE TUBoS dE coNcrETo arMado Para aTENdEr a 
SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E SErViÇoS UrBaNoS da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE TrairÃo.
coNTraTada: d c Sa EdificaÇÕES & locaÇÃo EirEli, 
cNPJ: 33.430.499/0001-26 com o valor global de r$ 460.200,00 (quatrocen-
tos e sessenta mil e duzentos reais).
data da assinatura: 28/10/2021, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 28 de outubro de 2021, Pedro José Honório Lino, Presi-
dente da cPL.

Protocolo: 724024

..

ParticULares
.

aNtÔNio reGiNaLdo rocHa Moraes 
cPF 402579322-91 

Torna publico que recebeu da Semma lo 206/2021 válida 26/10/2022 para 
Lavrar e Beneficiar Ouro no Garimpo Cristal Mun. de Itaituba Proc. 1048/2021.

Protocolo: 723918

GUstaVo saMartaNo carNeiro 
cPF N° 020.421.669-95

Torna publico que Requereu a Semma LO para Lavrar e BeneficiarOuro no 
Garimpo canaã Município de itaituba através do Processo 1033/2021.

Protocolo: 723912

aNtÔNio reGiNaLdo rocHa Moraes 
cPF 402579322-91 

Torna publico que requereu a Semma LO para Lavrar e Beneficiar Ouro no 
Garimpo cristal Município de itaituba através do Processo 1048/2021.

Protocolo: 723920

JosÉ MiGUeL soUZa da siLVa 
Torna público que recebeu da SEMadE, a concessão da licença de operação 
Nº 003/2021, válida até 06/10/2022 para atividade de Piscicultura Nativa de 
viveiro escavado e Barragem, inclusive espécies ornamentais, localizada na 
ramal da Germana S/N, Barcarena/Pa.

Protocolo: 723910

rosiLeNe LUZ dos saNtos 
cPF 906792102-53 

Torna público que recebeu da SEMMa lo 203/2021 válida 26/10/2022 para 
lavrar e beneficiar Ouro na BR-230, Mun. Itaituba Processo 530/2021.

Protocolo: 723915

rosiLeNe LUZ dos saNtos 
cPF 906792102-53 

Torna público que recebeu da SEMMa lo 204/2021 válida 26/10/2022 para 
lavrar e beneficiar Ouro na BR-230, Mun. Itaituba Processo 529/2021

Protocolo: 723916

.

.

eMPresariaL
.

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGotos- s.a.a.e.
toMada de PreÇos Nº 001/2021- saae-siP

o Serviço autônomo de água e Esgotos- S.a.a.E, torna público que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preço nº 001/2021- SaaE-SiP; oBJETo: 
contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de forneci-
mento e instalação de subestação elétrica de 112,5 KW – Serviço autônomo 
de água e Esgotos S.a.a.E; a Sessão Pública acontecerá às 09:00 hs do dia 
19 de novembro de 2021, na sala de licitações da PMSiP, sito à av. da repu-
blica, nº 1601, bairro do Triangulo, Santa izabel do Pará. a íntegra do edital 
poderá ser adquirida no site do TcM-Pa (www.tcm.pa.gov.br) e na sala de 
licitações da PMSiP.

itamara Pereira amintas
Presidente da cPl/ SaaE-SiP

Protocolo: 723497

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGotos- s.a.a.e.
aViso de ProrroGaÇÃo

o Serviço autônomo de água e Esgotos- S.a.a.E, leva ao conhecimento dos 
interessados que prorrogará pelo período de 15 (quinze) dias corridos, o prazo 
de credenciamento para a chamada Publica n°001.2021, que tem por obje-
to: contratação de empresa para prestação de serviços de recebimento de 
faturas de contas de água, adequadas ao padrão fEBraBaN de arrecadação, 
emitidas pelo serviço autônomo de águas e esgotos de Santa izabel do Pará 
(SaaE/SiP), pago através de agentes arrecadadores, correspondentes bancá-
rias casas lotéricas, autoatendimento em caixa eletrônico e internet mobile, 
a documentação necessária para participar deste processo de chamamento 
público deverá ser entregue, em envelope lacrado até dia 19/11/2021, de 
segunda a sexta-feira, no horário entre 08:30hs às 14:00 hs no setor de lici-
tação na Prefeitura Municipal de Santa izabel, na av. da republica, n° 1601, 
Bairro: Triângulo, Santa izabel-Pa, cEP N° 68790-000. a integra do edital 
poderá ser adquirido no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Santa 
izabel do Pará - Pa.
edital disponível: TcM Pa, site: www.santaizabel.pa.gov.br -  informações 
e-mail: sip. saae@gmail.com

itaMara Pereira aMiNtas
PrESidENTE cPl/SaaE.

Protocolo: 723917
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eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Viseu, a licença Pré-
via-lP Nº 15/2021 e a licença de instalação- li Nº 15/2021, para a rede de 
distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id 430020837 - conceição, 
N. Sra., fazendinha/francinaldo Soares Nunes - cleonice de Sousa fernandes 
- antonio luis Tavares Marques - Valdilen ribeiro da Silva - Jose Brito dos San-
tos - Manoel Juscelino Soares dos Santos - Jonas Marques de Sales - cristiane 
rodrigues Silva - Maria do livramento Guimarães Pereira - ozana do Socorro 
- andreia Moura Pereira - rosana farias freitas - francisco da Trindade - Elieu-
ma Barbosa Soares - antonio Maria Silva do Nascimento - Maria de Nazare da 
Silva Marques - dulcirene Brito da Silva - Severino Nunes dos Santos - Manoel 
cosmo Nunes Tavares - Vanessa correa dos Santos - Maria aldenora Soares 
do Nascimento - Elizangela freitas costa - Maria Silma Barbosa Tavares”, 
localizada no Município de Viseu, no Estado do Pará.

Protocolo: 723899

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
aquisição de impressoras térmicas para cartões em PVc e fragmentadora de 
papel, em atendimento as necessidades do SESi-dr/Pa conforme edital e 
anexo i.
aBertUra: 16 de novembro 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.
a licitação ocorrerá no ambiente eletrônico, número do edital no BB - 905135

Belém (Pa), 04 de novembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 723901

aMericaN toWer do BrasiL 
empresa inscrita sob o cNPJ N° 04.052.108/0001-89 

Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Belém - SEMMa a licença Prévia e licença de instalação para a construção 
de Estação rádio Base - Torre de Telefonia celular, com endereço no conjun-
to ipaupixuna Quadra B - n°25 Tenoné - Belém - Pa através do Processo: 
3778/2021. Site: BlM031aT

Protocolo: 723902

cÂMara MUNiciPa de MoJU
aViso de LicitaÇÃo

a câmara Municipal de Moju/Pa, comunica a quem faça interessar, que re-
alizará licitação, modalidade: Tomada de Preço - Tipo Preço Global  TP
-001/2021-cMM. objeto: contratação de Empresa especializada em obras de 
Engenharia Para construção de depósito, reconstrução de Muro e drenagem 
águas Pluviais no interior da câmara Municipal de Moju, através da abertura: 
29/11/2021, às 10: 00hs. Será realizada na câmara Municipal de Moju. reti-
rada do Edital através do site:https://cmmoju.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. 
eliomar cruz da silva - Presidente da câmara Municipal de Moju.

Protocolo: 723906

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 093/2021 - 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: 22 de novembro 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/.

Belém (Pa), 04 de novembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 723886

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 073/2021 com srP
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 suprimento de informática, em atendimento as neces-
sidades do SESi-dr/Pa conforme edital e anexo i;
aBertUra: 22 de novembro 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/.

Belém (Pa), 04 de novembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 723884

PdL Neto coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos eireLi
cNPJ. 30.571.825/0001-27 

Torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de ananindeua, Estado do 
Pará - Vigilância Sanitária - a licença Sanitária através do Protocolo Nº 10853 
para o comércio atacadista de Medicamentos e drogas de Uso Humano, in-
cluindo os Medicamentos Sujeitos a controle Especial da Portaria Nº 344 de 
12 de Maio de 1998, localizada no endereço Travessa WE.36, Nº 851, cidade 
Nova iV, ananindeua/Pa.

Protocolo: 723881

cÂMara MUNiciPaL de PriMaVera-Pa
eXtrato de ata

PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2021 
Processo adMiNistratiVo Nº 0309001/2021

espécie: EXTraTo dE aTa nº 202101 - Valor Global r$ 93.202,00 con-
tratante: cÂMara MUNiciPal, cNPJ-Mf, Nº 04.855.151/0001-82 - con-
tratado: loTTUS coMErcio dE MErcadoriaS EirEli insc. sob cNPJ nº 
26.658.489/0001-87, objetivo: contratação de Empresa para fornecimento 
de matérias de expediente. Vigência: 29/10/2021 a 29/10/2022, assinatura 
29 de outubro de 2021.

PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2021 
Processo adMiNistratiVo Nº 0309002/2021

espécie: EXTraTo dE aTa nº 202102 - Valor Global r$ 64,120,00 con-
tratante: cÂMara MUNiciPal, cNPJ-Mf, Nº 04.855.151/0001-82 - con-
tratado: loTTUS coMErcio dE MErcadoriaS EirEli insc. sob cNPJ nº 
26.658.489/0001-87, objetivo: contratação de Empresa para fornecimento 
de gêneros alimentícios. Vigência: 29/10/2021 a 29/10/2022, assinatura 29 
de outubro de 2021.

PreGÃo PreseNciaL Nº 003/2021 
Processo adMiNistratiVo Nº 0309003/2021

espécie: EXTraTo dE aTa nº 202103 - Valor Global r$ 121,911,00 con-
tratante: cÂMara MUNiciPal, cNPJ-Mf, Nº 04.855.151/0001-82 - con-
tratado: loTTUS coMErcio dE MErcadoriaS EirEli insc. sob cNPJ nº 
26.658.489/0001-87, objetivo: contratação de Empresa para fornecimento 
de matérias de expediente. Vigência: 29/10/2021 a 29/10/2022, assinatura 
29 de outubro de 2021.

Primavera, em 03 de novembro de 2021
rosiVaLdo daNtas Vieira

Presidente da câmara
Protocolo: 723889

cÂMara MUNiciPaL de PriMaVera-Pa
eXtrato de coNtrato

PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2021 
Processo adMiNistratiVo Nº 0309001/2021

espécie: EXTraTo dE coNTraTo nº 2021110301 - Valor Global r$ 93.202,00 
contratante: cÂMara MUNiciPal, cNPJ-Mf, Nº 04.855.151/0001-82 - con-
tratado: loTTUS coMErcio dE MErcadoriaS EirEli insc. sob cNPJ nº 
26.658.489/0001-87, objetivo: contratação de Empresa para fornecimento 
de matérias de expediente. Vigência: 03/11/2021 a 03/11/2022, assinatura 
03 de novembro de 2021.

PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2021 
Processo adMiNistratiVo Nº 0309002/2021

espécie: EXTraTo dE coNTraTo nº 2021110302 - Valor Global r$ 64,120,00 
contratante: cÂMara MUNiciPal, cNPJ-Mf, Nº 04.855.151/0001-82 - con-
tratado: loTTUS coMErcio dE MErcadoriaS EirEli insc. sob cNPJ nº 
26.658.489/0001-87, objetivo: contratação de Empresa para fornecimento 
de gêneros alimentícios. Vigência: 03/11/2021 a 03/11/2022, assinatura 03 
de novembro de 2021.

PreGÃo PreseNciaL Nº 003/2021 
Processo adMiNistratiVo Nº 0309003/2021

espécie: EXTraTo dE coNTraTo nº 2021110303 - Valor Global r$ 121,911,00 
contratante: cÂMara MUNiciPal, cNPJ-Mf, Nº 04.855.151/0001-82 - con-
tratado: loTTUS coMErcio dE MErcadoriaS EirEli insc. sob cNPJ nº 
26.658.489/0001-87, objetivo: contratação de Empresa para fornecimento 
de matérias de expediente. Vigência: 03/11/2021 a 03/11/2022, assinatura 
03 de novembro de 2021.

Primavera, em 03 de novembro de 2021
rosiVaLdo daNtas Vieira

Presidente da câmara
Protocolo: 723890
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cÂMara MUNiciPaL de PriMaVera-Pa
terMo de HoMoLoGaÇÃo

espécie: extrato de homologação - Pregão Presencial Nº 001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Lici-
tação e observado o parecer do controladoria interna, referente ao ProcES-
So adMiNiSTraTiVo Nº 0309001/2021, que objetiva: contratação de Em-
presa para fornecimento de matérias de expediente e o seu objeto a licitante 
vencedora: loTTUS coMErcio dE MErcadoriaS EirEli insc. sob cNPJ nº 
26.658.489/0001-87, Valor Global r$ 93.202,00 (Noventa de Três Mil, du-
zentos e dois reais e Quarenta centavos).
espécie: extrato de homologação - Pregão Presencial Nº 002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Li-
citação e observado o parecer da controladoria interna, referente ao Pro-
cESSo adMiNiSTraTiVo Nº 0309002/2021, que objetiva: contratação de 
Empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e o seu objeto a licitante 
vencedora: loTTUS coMErcio dE MErcadoriaS EirEli insc. sob cNPJ nº 
26.658.489/0001-87, Valor Global r$ 64,120,00 (Sessenta e Quatro Mil, cen-
to e Vinte reais).
espécie: extrato de homologação - Pregão Presencial Nº 003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Li-
citação e observado o parecer da controladoria interna, referente ao Pro-
cESSo adMiNiSTraTiVo Nº 0309003/2021, que objetiva: contratação de 
Empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e o seu objeto a licitante 
vencedora: loTTUS coMErcio dE MErcadoriaS EirEli insc. sob cNPJ nº 
26.658.489/0001-87, Valor Global r$ 121,911,00 (cento e Vinte Um Mil, No-
vecentos e onze reais).

Primavera, em 03 de novembro de 2021
rosiVaLdo daNtas Vieira

Presidente da câmara
Protocolo: 723893

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
aVisos de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio Nº29/2021-cMM
PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo

Nº12/2021-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá, por intermédio da comissão Permanen-
te de licitação, torna público que fará realizar certame licitatório, no dia 
17/11/2021, às 08h30 (hora local), cujo objeto é a possível fornecimento 
de equipamentos de informática para atender as necessidades do legislativo 
Municipal. os interessados em obter o edital de licitação deverão se dirigir à 
sede da câmara Municipal de Marabá, na sala da cPl, à avenida Hiléia S/N, 
agrópolis do iNcra, bairro amapá, Marabá/Pa ou no site maraba.pa.leg.br.

Marabá/Pa, 03 de novembro de 2021
dÉLio saMPaio aZeredo

Pregoeiro

Processo LicitatÓrio Nº24/2021-cMM
coNVite Nº07/2021-cPL/cMM

a câmara Municipal de Marabá, por intermédio da comissão Permanen-
te de licitação, torna público que fará realizar certame licitatório, no dia 
17/11/2021, às 10h30 (hora local), cujo objeto é a contratação de empresa 
para revitalização e ampliação do estacionamento do prédio do Poder le-
gislativo Municipal. os interessados em obter o convite deverão se dirigir à 
sede da câmara Municipal de Marabá, na sala da cPl, à avenida Hiléia S/N, 
agrópolis do iNcra, bairro amapá, Marabá/Pa ou no site maraba.pa.leg.br.

Marabá/Pa, 03 de novembro de 2021
dÉLio saMPaio aZeredo

Pregoeiro
Protocolo: 723894

coNcessÃo de disPeNsa de LiceNÇa 
aMBieNtaL - dLa Nº 09/2021

Faz saber, que a empresa BEllo MoNTE EMPrEENdiMENToS, TraNSPorTE 
E SErViÇoS lTda, cNPJ nº. 10.452.765/0001-16, sediada na av. Monte das 
oliveiras nº 08, Quadra 35, bairro Parque Espigão Novo repartimento/Pá, 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, da Prefeitura 
Municipal de Novo repartimento/Pá a diSPENSa dE licENÇa aMBiENTal 
- dla nº 09/2021 Processo nº 0359/2021 com  validade de 25/10/2021 a 
25/10/2022 nos termos da lei Municipal nº 794 de 20/03/2012,  iNM nº 
02 de 18/04/2016, resolução coNaMa nº 0006 de 24/01/1986, decreto nº 
99.274 de 06/01/1990 e lei nº 5.887 de 09/05/1995.

Novo repartimento/Pa, 03 de novembro de 2021.
aelson de souza da silva - Portaria nº 031/2021GP

Secretário Municipal de Meio ambiente - SEMMa
Protocolo: 723895

HNK Br LoG. e dist. Ltda 
cNPJ: 05.254.957/0075-14 

Torna-se público que está rEQUErENdo à Secretaria Municipal de Meio am-
biente de ananindeua -SEMa a renovação da licença ambiental de operação
-l021421, para a atividade de comercio atacadista de cerveja, chope e refri-
gerante, localizada no End: rod. Mário covas,1161, coqueiro, ananindeua/Pa 
através do requerimento código: r102721

Protocolo: 723826

coMPaNHia aGro PastoriL do rio tiraXiMiM 
cNPJ nº 04.567.012/0001-53 - Nire: 15300000351 

eMPresa BeNeFiciaria dos iNceNtiVos Fiscais do FiNaM
asseMBLeia GeraL ordiNÁria e eXtraordiNÁria

editaL de coNVocaÇÃo
ficam convocados os Srs. acionistas a se reunirem em aGo-E no dia 
03/12/2021, às 10 (dez) horas, na sede social as Margens do rio liberdade, 
s/nº, Margem do Rio Xingu, Zona Rural, Cumaru do Norte-PA, a fim de deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia: Em aGo - a) Matérias do que trata o 
artigo nº 132 da Lei nº 6.404/76 ref. aos exercícios sociais findos em 31/12 de 
2019 e 2020; b) Eleição da diretoria e c) outros assuntos. Em aGE - a) con-
solidação do Estatuto Social e b) outros assuntos. aViSo aoS acioNiSTaS 
- Encontram-se a disposição na sede social os documentos a que se refere o 
Art. nº 133 da Lei 6.404/76, dos exercícios sociais findos em 31/12 de 2019 
e 2020. cumaru do Norte-Pa, 01/11/2021. Jarbas Guimarães Júnior - di-
retor Presidente.

Protocolo: 723827

Posto iccar Ltda 
cNPJ: 02.280.133/0071-05  

Torna público que recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa, licença de operação - lo nº 0157/2021, vigente até 14/10/2022, 
para a atividade de comércio Varejista de combustíveis para veículos au-
tomotores, localizado na rod. alça Viária, esquina com a rua Mogno, km 2, 
bairro São João, Marituba/Pa, por meio do processo n° 0294/2021.

Protocolo: 723828

Posto iccar Ltda 
cNPJ: 02.280.133/0072-88 

Torna público que recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa, licença de operação - lo nº 0154/2021, vigente até 13/10/2022, 
para a atividade de comércio Varejista de combustíveis para veículos auto-
motores, localizado na rod. alça Viária, km 2,97, bairro São João, Marituba/
Pa, por meio do processo n° 0243/2021.

Protocolo: 723829

a tiM s.a. 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio ambiente de Por-
tel/Pa a licença ambiental de operação nº 027/2021, válida até 25/10/2023, 
para Estação rádio Base Site id. 4S-PaS075_PaPrT001, situado à av. aru-
anã, S/N, Setor a, Gleba Joana Pires i, fazenda Pacajá, Zona rural, Portel/Pa.

Protocolo: 723832

sUcoPar aLiMeNtos 
requereu da SEMa/PMa renv. da lo 021021 para fabricação de bebidas, lo-
calizando-se na rua Jardim Esmeralda, 15, Guanabara, ananindeua/Pa. Pro-
cesso r103021.

Protocolo: 723840

Brasco LoGistica oFFsHore 
recebeu da SEMaS/Pa a lo 12886/2021 para operação portuária, locali-
zando-se na área do Porto de Belém - cdP, Umarizal, Belém/Pa. Processo 
31225/20.

Protocolo: 723842

tradiÇÃo LoPes 
requereu da SEMa/PMa renv. da lo 121720 para fabricação de águas Enva-
sadas, localizando-se na lt 11, St a, Qd 4, distrito industrial, ananindeua/Pa. 
Processo r105921.

Protocolo: 723843

eXPress aLiMeNtos 
requereu da SEMa/PMSiP a lo para cozinha industrial, localizando-se no av. 
felipe de Paula, 1094, americano, Santa izabel/Pa. Processo 263/21.

Protocolo: 723836

M c de VascoNceLos castro 
cNPJ n°. 40.447.729/0001-25 

Torna público que requereu junto à SEMMa/STM, a licença de operação sob 
processo n°. 893/2021, para desenvolver a atividade de extração de areia e 
seixo, fora de corpos hídricos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 723873

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 a rede de distribuição rural - rdr, tensão nominal 34,5 kV,”Vc SETor 
oNZE, rUral/roSiclEia dE aSSUNÇÃo MaraNHÃo / railaNES SaNToS 
PiMENTEl (id. 430014579)”, localizadas na área rural do Município de Monte 
alegre, no Estado do Pará.

Protocolo: 723874
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eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Bujaru, a licença de 
instalação- li Nº 03/2021, para a rede de distribuição de Energia Elétrica 
- rdr 34,5 kV - “Projeto: id. 430027212- Pa 140, S/N, 68670-000, Bujaru - 
João Silva do Nascimento/ antônio do Nascimento Barbosa / Gerlan Nunes da 
Silva”, localizada no Município de Bujaru, no Estado do Pará.

Protocolo: 723876

BrasiLteca aGrossiLViPastoriL 
coM. de HortiFrUtiGraNJeiro Ltda 

cNPJ: 06.260.085/0001-23 
Torna público que recebeu da SEMaS-Pa, lo nº 12857/2021, sob o processo 
nº 35078/2020.

Protocolo: 723878

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo - SEMMaT, a autorização 
ambiental para a rede de distribuição rural - rdr, tensão nominal 34,5 kV, 
para a obra: 1. Projeto ramal deus dará (oficÍo 045/2020 - MPE/7P/aTM),  
localizada na área rural do município de Senador José Porfirio, Estado do Pará.

Protocolo: 723879

cerÂMica reNascer Ltda 
cNPJ 43.377.544/0001-80 

Torna público que recereu da SEMMa/irT, a sua lo Nº 031/2021, Proc. 
093/21, p/ fabricação de material cerâmico, localizado na Br 010, Km 5, S/
Nº, município de irituia -Pa.

Protocolo: 723865

MiNeraÇÃo e traNsPorte e serViÇo eireLi
cNPJ: 07.706.283/0001-30 

localizado na Gleba alcobaça, 663, Sitio Pai Herói, Zona rural, torna público 
está requerendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa a licença de instalação e 
operação para a atividade de Usina de asfalto, inclusive Móvel.

Protocolo: 723863

LeoNardo siLVa BarBosa  
cPF 808.069.452-49 

Torna público que recebeu da SEMMa/SiZBl, a sua lo Nº 145/2021, Proc. 
171/21, p/ extração de saibro, localizado na Pa 140, ramal do tacajós, S/Nº, 
município de Sta isabel -Pa.

Protocolo: 723868

cooPeratiVa de GariMPeiros de 
oUriLÂNdia e reGiÃo - cooPeroUri

editaL de coNVocaÇÃo
asseMBLÉia GeraL eXtraordiNÁria

a Presidente da cooperativa de Garimpeiros de ourilândia e região 
- cooPeroUri, inscrita sob cNPJ nº 23.102.872/0001-66 e Nire 
nº 15400018554, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto So-
cial da mesma, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 
462 (Quatrocentos e sessenta e dois ) cooperados em condições de votar, 
para se reunirem em assembleia Geral Extraordinária, na sede da própria 
cooperativa, situada à rua ceará, nº 641, Bairro azevec, cEP. 68.390-000, 
cidade de ourilândia do Norte, Estado do Pará, no dia 16 de Novembro de  
2021, numa terça-feira, às 17:00 (dezessete horas), com a presença de 2/3 
(dois terços) dos associados em primeira convocação, às 18:00 (dezoito ho-
ras), com a presença de metade mais 01 (um) dos associados em segunda 
convocação, e às 19:00 ( dezenove horas), com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados em terceira e última convocação, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
i. Pauta da assembleia Geral Extraordinária:
1. Prestação de contas (relatório de Gestão, Balanço 1º Semestre, drE, Pa-
recer contábil);
2. Eleição e Posse para conselho de administração, devido aos cargos va-
cantes;
3. Definição e aprovação dos negócios da cooperativa, (aprovação dos contra-
tos e/ou termos de parcerias);

ourilândia do Norte, Pará, 22 de outubro de 2021.
Patrícia Ferreira Sôffa

Presidente
Protocolo: 723870

a empresa LUis carLos da siLVa PoMBo 89533631287 
localizada em avenida Jarbas Passarinho nº 493, Bairro do Barra limpa,  
cEP: 68.773-000, Terra alta/Pa, cNPJ: 28.563.293/0001-34, inscrição Es-
tadual: 15.576.204-4, torna público que recebeu em 22/10/2021, a licença 
de operação da SEMaS/Pa, para atividade “outras atividades aquícolas não 
classificadas”.

Protocolo: 723849

Posto aGUiar & MartiNs Ltda 
iNscrita No cNPJ: 41.777.755/0001-84 

ESTaBElEcida Na aV. TErEZiNHa aBrEU ViTa, 218, Bairro coMErcial 
Por MEio dE SUa ProPriETária ilZa da SilVa aGUiar MarTiNS Tor-
Na PÚBlico QUE EM 26/10/2021 rEcEBEU da SEcrETaria MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE dE SaNTaNa do araGUaia a licENÇa PrÉVia - lP Nº. 
013/2021, da aTiVidadE Para PoSTo dE coMBUSTiVEl dE VEicUloS aU-
ToMoTorES.

Protocolo: 723861

sUMULa de PUBLicaÇÃo de reQUeriMeNto 
de LiceNÇa aMBieNtaL

caraJas PesQUisa e MiNeracao eireLi 
cNPJ Nº 24.257.288/0002-23

com sede na rua do comércio, S/N, Vila cutionópolis (Zona rural). curio-
nópolis/Pa, cEP: 68.523-000, rEQUErEU da Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade (SEMaS/Pa), renovação da lo Nº 12045/2020, 
para a atividade: BENEficiaMENTo dE MiNEraiS METálicoS, conforme au-
tos do Processo nº 2021/0000030124-SEMaS/Pa. engenheiro responsá-
vel: Magnon Max silva de oliveira. telefone: (94) 99150-5393.

Protocolo: 723855

estreLa coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda 
cNPJ Nº 04.327.740/0001-98 

rod. Pa 179, Km 166, S/N, centro. Tucumã/Pa, cEP: 68.385-000, rEcEBEU 
da SEMaS/Pa, lo Nº 12947/2021, válida até: 11/08/2025, para a atividade: 
Transporte rodoviário de combustíveis para veículo automotor (Processo nº 
2021/05472-SEMaS/Pa. Engenheiro responsável: Magnon Max Silva de oli-
veira. Telefone: (94) 99150-5393.

Protocolo: 723857

aUto Posto coNQUista Ltda - ePP
cNPJ Nº 16.869.696/0001-27 

av. amazonas, S/N, centro. Xinguara/Pa, cEP: 68.557-070, rEQUErEU da 
SEMaS/Pa, renovação da lo Nº 11.037/2018, para: comércio varejista de 
combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, conforme autos do 
Processo nº 2021/33668-SEMaS/Pa. engenheiro responsável: Magnon 
Max silva de oliveira. telefone: (94) 99150-5393.

Protocolo: 723858

LeoNÍdio BraGa dos saNtos 
cPF: 207.500.806-04, FaZeNda sosseGo

localizada na Br-222, rondon do Pará, recebeu da SEcMa a lar nº 029/2021 
sob protocolo no 211/2020.

raYNara da siLVa araÚJo 
cPF: 000.874.492-00, FaZeNda aLtos do VaLe 

localizada na Br-222, rondon do Pará, recebeu da SEcMa a lar nº 027/2021 
sob protocolo no 198/2020.

aMÉrico Neto aLVes Lacerda 
cPF: 558.088.912-72, FaZeNda caJUeiro 

localizada na Br-222, rondon do Pará, recebeu da SEcMa a lar nº 030/2021 
sob protocolo no 067/2021.

Protocolo: 723859

BrasiL eXPortadora Ltda 
recebeu da SEMa/PMa a lo 051021, para produção de madeira serrada, 
localizando-se no ST 01, lt 02, Qd 03, distrito industrial, ananindeua/Pa. 
Proc. n° r01721.

Protocolo: 723845

s & a coMÉrcio e serViÇos Ltda - Me 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de instalação - li nº 
2021/0000057 (1ª Prorrogação), válida até 20/10/2023, para atividade de 
comércio Varejista de combustíveis para Veículos automotores, em Santa-
rém/Pa.

Protocolo: 723847

a.c. soLUÇÃo aMBieNtaL Ltda. 
cNPJ: 10.856.841/0001-59 

localizada no distrito industrial de icoaraci, Nº 52, Qd 5, Setor B, lote 2, Sala 
a - Belém-Pa, torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação Nº 12904/2021 
- Processo Nº 5476/2021 para a atividade de empresa Transportadora de 
Substâncias e Produtos Perigosos.

Protocolo: 723851

VaLMir sPeraNdio 
inscrito no cPF 007.788.447-73

Torna público que requereu junto a SEMMa/Paragominas a licença ambiental 
rural-lar para a atividade de cultura ciclo curto na fazenda Santa Eliza, loca-
lizada em Paragominas-Pa.

Protocolo: 723852

eas coMercio de coMBUstiVeis eireLi 
cNPJ Nº 32.141.290/0001-80

folha 31, Quadra 01, lote 01 e Especial, Nova Marabá. Marabá/Pa, cEP: 
68.507-530, rEQUErEU da SEMaS/Pa, renovação da lo Nº 11.558/2019, 
para: Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos au-
tomotores (Processo nº 2021/030130-SEMaS/Pa). Engenheiro responsável: 
Magnon Max Silva de oliveira. Telefone: (94) 99150-5393.

Protocolo: 723853
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