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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o  Nº 1962, de 3 de NoVeMBro 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$ 30.566.944,50 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 30.566.944,50 (Trinta Milhões, 
Quinhentos e Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro reais e 
cinquenta centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

151011339215037687 - SEcUlT 0101 339031 130.000,00

161011236215098906 - SEdUc 0102 335041 867.600,00

181011442215008814 - SEJUdH 0101 335041 100.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 660.000,00

481011236315017616 - SEcTET 0102 449052 6.038.940,00

481011957114908929 - SEcTET 0101 335041 137.982,27

662010612515028274 - dETraN 0261 339039 17.000.000,00

702012212615088238 - codEc 0261 339140 15.000,00

842020927200019054 - fiNaNPrEV 0101 319001 1.400.000,00

901011030215078287 - fES 0103 339032 1.888.856,00

901011030215078289 - fES 0103 444042 186.604,80

901011030215078289 - fES 0103 449039 530.000,00

901011030215078289 - fES 0103 449052 729.827,00

922012060914918708 - adEPará 0661 339014 582.134,43

971010342115028283 - SEaP 0170 339030 300.000,00

ToTal 30.566.944,50

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

031010112214548743 - TcM 0101 319011 1.400.000,00

151011339215038849 - SEcUlT 0101 339014 130.000,00

161011212215097674 - SEdUc 0102 339039 867.600,00

481011236315018530 - SEcTET 0102 339039 6.038.940,00

481011936315018821 - SEcTET 0101 332041 40.000,00

481011936315018821 - SEcTET 0101 335041 50.000,00

481011936315018821 - SEcTET 0101 339039 47.982,27

662010612212978339 - dETraN 0261 319011 8.000.000,00

662010612212978339 - dETraN 0261 339036 800.000,00

662010612515028830 - dETraN 0261 339030 300.000,00

662010612515028830 - dETraN 0261 339036 500.000,00

662010642215008805 - dETraN 0261 339037 1.400.000,00

662012678214867505 - dETraN 0261 449051 6.000.000,00

702012212212978339 - codEc 0261 339036 15.000,00

901011012212978338 - fES 0103 339033 1.888.856,00

901011030115078874 - fES 0103 339030 858.679,00

901011030215078288 - fES 0103 335043 186.604,80

901011030215078875 - fES 0103 339030 401.148,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 760.000,00

922012012215087683 - adEPará 0661 339030 582.134,43

971010342115027663 - SEaP 0170 449052 300.000,00

ToTal 30.566.944,50

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 de novembro 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 1963, de 3 de NoVeMBro 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$ 67.139.739,30 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.

o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 67.139.739,30 (Sessenta e Sete 
Milhões, cento e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Nove reais e 
Trinta centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

261010612815028833 - PMPa 0101 339030 752.360,00

261010642215006730 - PMPa 0101 449052 204.500,00

291012678214867429 - SETraN 0124 449051 2.516.538,65

291012678214867429 - SETraN 0126 449051 5.000.000,00

291012678214867430 - SETraN 0124 449051 505.902,79

291012678214867432 - SETraN 0124 449051 4.800.261,33

291012678214867433 - SETraN 0124 449051 1.191.062,31

291012678214867505 - SETraN 0124 449051 2.986.234,92

311010612212978338 - cBM 0101 339067 814.160,00

311010618215027563 - cBM 0101 449051 625.000,00

362011442215008807 - fundação ParáPaz 0101 339014 50.000,00

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 335041 100.000,00
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362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 339030 150.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 334041 50.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 1.170.000,00

672011648214898186 - coHaB 0101 449092 177.126,82

901011030215078878 - fES 0149 334181 7.682.654,27

901011030215078878 - fES 0149 335043 36.298.678,56

901011030215078878 - fES 0149 339039 2.065.259,65

ToTal 67.139.739,30

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, 3 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 724804

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.628/2021-ccG de 4 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, 
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/1242564,
r E S o l V E:
autorizar GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário Extraordinário de Es-
tado de Produção, a viajar no trecho Belém/Marabá/Novo repartimento/
Santana do araguaia/Marabá/ Belém, no período de 3 à 8 de novembro de 
2021, a fim de cumprir agenda institucional, concedendo para tanto, 5 e ½ 
(cinco e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.629/2021-ccG de 4 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. 2021/948464,
r E S o l V E:
i. exonerar aNdErSoN lUiZ oliVEira liMa para exercer o cargo em 
comissão de chefe de cartório de delegacia de Policia, código GEP-
daS-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 1º de setembro de 
2021.
ii. nomear WilliaM MarTiNEZ coSTa BraGa para exercer o cargo 
em comissão de chefe de cartório de delegacia de Policia, código GEP-
daS-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 1º de setembro de 
2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.630/2021-ccG de 4 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. 2021/1245055,
r E S o l V E:
i. exonerar EdENicE PErEira da SilVa frEirE do cargo em comissão de 
assessor de controle de Qualidade do cioP, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a 
contar de 1º de novembro de 2021.

ii. nomear JUliaNa aUGUSTa da crUZ adriÃo para exercer cargo em 
comissão de assessor de controle de Qualidade do cioP, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, a contar de 1º de novembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.631/2021-ccG de 4 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. 2021/1245055,
r E S o l V E:
i. exonerar ZarYff Said dE liMa do cargo em comissão de chefe do Gabi-
nete do Secretário adjunto (Gestão operacional), código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, 
a contar de 1º de novembro de 2021.
ii. nomear EdENicE PErEira da SilVa frEirE para exercer cargo em co-
missão de chefe do Gabinete do Secretário adjunto (Gestão operacional), 
código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e defesa Social, a contar de 1º de novembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.632/2021-ccG de 4 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. 2021/1243158,
r E S o l V E:
i. exonerar TErEZiNHa aNdradE do NaSciMENTo do cargo em comissão 
de Secretário de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secre-
taria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º de 
novembro de 2021.
ii. nomear GaBriEllE MacEdo laMEira para exercer o cargo em comissão 
Secretário de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º de novembro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.633/2021-ccG de 4 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. 2021/1245100,
r E S o l V E:
nomear claYdSoN clEY liMa fErNaNdES para exercer o cargo em 
comissão de diretor do Núcleo administrativo e financeiro, código GEP-
daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, a contar de 1º de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
Portaria Nº 1.634/2021-ccG de 4 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. 2021/1236847,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, roBErTa HElENa dorÉa daciEr loBaTo do cargo 
em comissão de Procurador-chefe, código GEP-daS-011.5 com lotação na 
Procuradoria-Geral do Estado, a contar de 5 de novembro de 2021. 
ii. nomear THiaGo VaScoNcElloS JESUS para exercer o cargo em co-
missão de Procurador-chefe, código GEP-daS-011.5 com lotação na Pro-
curadoria-Geral do Estado, a contar de 5 de Novembro de 2021. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 1.635/2021-ccG de 4 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. 2021/1242426,
r E S o l V E:
i. exonerar GErSoN JoSÉ fErrEira GoMES do cargo em comissão de as-
sessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar 
da Governadoria do Estado, a contar de 29 de setembro de 2021.
ii. nomear aNToNio NilSoN liMa BarroS para exercer o cargo em co-
missão de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação 
na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 29 de setembro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.636/2021-ccG de 4 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. 2021/1242426,
r E S o l V E:
i. exonerar JorGE fErNaNdo fErradaiS dE carValHo do cargo em 
comissão de assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação 
na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de novembro 
de 2021.
ii. nomear HElBErT ÂNGElo dE SoUZa frEiTaS para exercer o cargo em 
comissão de assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação 
na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de novembro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.637/2021-ccG de 4 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. 2021/1242426,
r E S o l V E:
i. exonerar BrUNo daVid da SilVa rocHa do cargo em comissão de 
assessor administrativo ii, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de novembro de 2021.
ii. nomear BrUNo faBiaNo rodriGUES araÚJo para exercer o cargo 
em comissão de assessor administrativo ii, código GEP-daS-012.2, com 
lotação na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de no-
vembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.638/2021-ccG de 4 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. 2021/1242426,
r E S o l V E:
i. exonerar JoSÉ carloS MoNTEiro NoGUEira da SilVa do cargo em 
comissão de assessor de inteligência, código GEP-daS-012.2, com lotação 
na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de novembro 
de 2021.
ii. nomear JorGE fErNaNdo fErradaiS dE carValHo para exercer o 
cargo em comissão de assessor de inteligência, código GEP-daS-012.2, 
com lotação na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de 
novembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.639/2021-ccG de 4 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. 2021/1242426,
r E S o l V E:
i. exonerar SaNTiaGo doS SaNToS lEiTE do cargo em comissão de as-
sessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa Militar 
da Governadoria do Estado, a contar de 1º de novembro de 2021.
ii. nomear BrUNo daVid da SilVa rocHa para exercer o cargo em co-
missão de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação 
na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de novembro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.640/2021-ccG de 4 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. 2021/1242426,
r E S o l V E:
i. exonerar daVid EMaNoEl coSTa doS SaNToS do cargo em comissão 
de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de novembro de 2021.
ii. nomear NaTaNaEl diaS loBaTo para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1º de novembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.641/2021-ccG de 4 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. 2021/1236533,
r E S o l V E:
i. exonerar PaUlo VicENTE fErNaNdES GalENdE filHo do cargo em co-
missão de assessor administrativo, código GEP-daS-012.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar de 1º de 
novembro de 2021.
ii. nomear lEilaNE MoNTEiro da crUZ para exercer o cargo em comissão 
de assessor administrativo, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secreta-
ria de Estado de Planejamento e administração, a contar de 1º de novembro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.642/2021-ccG de 4 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. 2021/1236533,
r E S o l V E:
i. exonerar lEilaNE MoNTEiro da crUZ do cargo em comissão de Se-
cretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração, a contar de 1º de novembro 
de 2021.
ii. nomear lorraNa MoNTEiro da crUZ para exercer o cargo em comissão 
de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração, a contar de 1º de novembro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
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Portaria Nº 1.643/2021-ccG de 4 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. 2021/1221739,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, Márcio JoSÉ BEZErra ViaNa do cargo em co-
missão de Secretário de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e 
Tecnológica, a contar de 28 de outubro de 2021.
ii. nomear HElENa PiNHo SoBral dE SoUZa para exercer o cargo em 
comissão de Secretário de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e 
Tecnológica, a contar de 28 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.644/2021-ccG de 4 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. 2021/1252849,
r E S o l V E:
nomear KlEidilENa do Socorro aNdradE TalES para exercer o cargo 
em comissão de apoio Técnico, código GEP-daS-011.3, com lotação no 
Núcleo de Gerenciamento do Pará rural, a contar de 1º de dezembro de 
2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.645/2021-ccG de 4 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 2021/1250365,
r E S o l V E:
i. exonerar Maria EdNa da SilVa coElHo do cargo em comissão de Ge-
rente de Projetos de Proteção Social, código GEP-daS-012.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 
a contar de 1º de novembro de 2021.
ii. nomear roSilEidE NoGUEira liMa para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de Projetos de Proteção Social, código GEP-daS-012.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, a contar de 1º de novembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.646/2021-ccG de 4 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,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1243124,
r E S o l V E:
i. exonerar aUrÉlio JoSÉ PErEira dE alMEida do cargo em comissão de 
chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secre-
taria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear PriScila GaBriEla MoraES PacHEco para exercer o cargo 
em comissão de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.647/2021-ccG de 4 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,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1251840,
r E S o l V E:
i. exonerar JoSÉ lUiZ TaNoEiro foNTES JÚNior do cargo em comissão 
de chefe da divisão de controle Sanitário da Habitação e Trabalho, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear Maria cHiara doS SaNToS MoraiS para exercer o cargo 
em comissão de chefe da divisão de controle Sanitário da Habitação e 
Trabalho, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N°. 973/2021-crG, de 04 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 o art. 88 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, a apresentação do registro civil de Nascimento,  Matrí-
cula nº . 021253 01 55 2021 1 00663 211 0289064 64 e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1251123, de 03/11/2021.
rESolVE:
i – conceder à servidora NatHaLia BeatriZ aNGotti carrara, id. 
funcional n° 5947870/1, ocupante do cargo de assessor Especial ii, 180 
(cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de 06/10/2021 
a 03/04/2022.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 06 de outubro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 974/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, 
de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 
1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1253398, de 4 de novembro de 2021; coNSidE-
raNdo ainda, tratar-se de agenda oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 04 a 05/11/2021.

Servidor objetivo

PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 
funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na diretoria 

do cerimonial.

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

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 
e meia) diárias a  servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N°. 975/2021-crG, de 04 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. 2021/1248255, de 03/11/2021;
resoLVe:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, a contar de 28/10/2021, o 
gozo de férias da servidora tHais cristiNa da siLVa GasPar, id. 
funcional nº. 73504227/2, concedido por meio da Portaria nº. 743/2021-
crG, publicada no doE Nº. 34.690, de 03/09/2021, para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N°. 976/2021-crG, de 04 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, os termos do Processo nº.  2021/1232252.
rESolVE:
traNsFerir o gozo de férias, da servidora aNa MarcLi NUNes Bo-
teLHo serraNo, id. funcional nº. 5947387/1, concedido através da 
Portaria nº 927/2021- crG, publicada no doE 34742 de 21/10/2021, 
para os períodos de: 10/02/2022 a 24/02/2022 e 20/06/2022 a 
04/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 724808
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 971/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo  o  que  dispõe  os  artigos 81 e  83  da  lei  nº  5.810,  de  
24  janeiro  de 1994  e  ainda  o laudo Médico  nº 80944,  de 18/10/2021;
coNSidEraNdo  o  processo nº 2021/1247827-PG, de 03/11/2021.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor  PaUlo aTaidE GoMES dE liMa, id.  funcional nº 
36676/ 1 ocupante do cargo de Motorista, lotado na casa civil da Gover-
nadoria do Estado, 63 (sessenta e três) dias de licença para Tratamento de 
Saúde, no período de 08/09/2021 a 09/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 04 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 724735

errata
.

termo de errata
doe n° 34.709 – edição do dia 24/09/2021. Protocolo: 708923.
onde se lê: ViGÊNcia: 23/09/2021 a 22/09/2022.
Leia-se: ViGÊNcia: 22/09/2021 a 21/09/2022.

Protocolo: 724614

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa
a coordenadora de relações Governamentais, no uso de suas atribuições 
dadas pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 10 de Julho de 2020, publicada 
no d.o.E. Nº. 34.283 de 16 de julho de 2020, considerando os autos do 
Processo n°
2021/1089658 e com fundamentação no art. 65 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, faz menção à correção numérica da ata de registro de preços 
que passará de “arP nº 001/2021-SEcUlT/Pa” para “arP nº 002/2021-SE-
cUlT/Pa” referente ao contrato nº 33/2021. registrando-se a aPoSTila 
para fins de direito.
Belém, 03 novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria do Pará

Protocolo: 724187

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 963/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1225644, de 27 de outubro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de cacHoEira do arari/ SalVaTErra/SoUrE/Pa, no período de 09 a 
11/11/2021.

Servidor objetivo

dEiVid TEiXEira doS SaNToS, matrícula funcional 
nº57222716/ 2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de Gabinete, 

lotado na Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda institucional, nos referidos 
municípios.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 964/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1225748, de 27 de outubro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municí-
pios de cacHoEira do arari/SalVaTErra/SoUrÉ/Pa, no período de 09 
a 11/11/2021.

Servidor objetivo

loUiSE dE PaUlafErrEira diaS da SilVa, matrícula funcional 
nº 5961420/1, cPf 021.967.422-10, cargo assistente Técnico ii, 

lotado na Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda institucional, nos referidos 
municípios.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 965/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1242496, de 29 de outubro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o colaborador eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
os municípios MaraBá/NoVo rEParTiMENTo/SaNTaNa do araGUaia/
Pa, no período de 03 a 08/11/2021.

colaborador objetivo

GaBriEl foro SiQUEira, cPf 555.187.292-00. acompanhar o Secretário Extraordinário de Produção, 
em agenda Pública, nos referidos municípios.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias ao colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 966/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1242425, de 29 de outubro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MaraBá/NoVo rEParTiMENTo/SaNTaNa do araGUaia/Pa, no perío-
do de 03 a 08/11/2021.

Servidor objetivo

NEWToN araGÃo dE MENEZES JÚNior, cPf 173.472.892-20, 
matrícula funcional nº 54183744/3, ocupante do cargo de assis-
tente operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a Secretaria Extraordinária de 
Produção, nos referidos municípios.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 967/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1248054 de 3 de novembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaNTarÉM/Pa, no período de 30/10 a 03/11/2021.

Servidor objetivo

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

do Governador.

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

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 724727
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Portaria Nº 968/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1248124, de 3 de novembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTarÉM/Pa, no período de 30/10 a 03/11/2021.

Servidor objetivo
SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

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

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 969/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1247953, de 3 de novembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaNTarÉM/Pa, no período de 30/10 a 03/11/2021.

Servidor objetivo
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

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

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

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 970/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1246993, de 3 de novembro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
floriaNÓPoliS/Sc, no período de 21 a 25/11/2021.

Servidor objetivo

WaNdEr SoarES dE olVEira, cPf 297.263.792-53, matrícula 
funcional nº 5855748/2, ocupante do cargo de Técnico em Ges-
tão de desenvolvimento ciência e Tecnologia, lotado no centro 

regional de Governo do Baixo amazonas.

Participar de agenda institucional na referida cidade.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 724729

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°. 972/2021-crG, de 04 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. 2021/1255214, de 04/11/2021;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, no período de 04/11/2021 até 
15/11/2021, o gozo de férias do servidor laUro ViTor BarBoSa alE-
XaNdriNo, id. funcional nº. 5946648/2, 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, 04 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 724551

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 108/2021 – cMG, de 04 de NoVeMBro de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
rESolVE:
i –dESiGNar como PrEGoEiroS e membros responsáveis pelos trabalhos 
relativos à modalidade de licitação Pregão Eletrônico, no âmbito desta 
casa Militar, os servidores agostinho Monteiro Junior, Mf nº 5946485/2, 
ocupante do cargo de assessor de Segurança Especial e Bruno luiz Silva de 
Sousa, Mf nº 4219470/2, ocupante do cargo de assessor administrativo ii;
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a PorTaria Nº 022/2021 – cMG, de 05/03/2021, publicada no doE nº 
34.510 de 08/03/2021 e retroagindo seus efeitos a contar de 03/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE NoVEMBro dE 2021
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 724626
Portaria Nº 106/2021 – cMG, de 04 de NoVeMBro de 2021.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
rESolVE:
i – coNSTiTUir a comissão Permanente de licitação – cPl da casa Mi-
litar da Governadoria do Estado, vinculada a esta Chefia, para processar, 
receber, examinar, dirigir e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações do Órgão;
ii – NoMEar os servidores agostinho Monteiro Júnior, Mf nº 5946485/2, 
Bruno luiz Silva de Sousa, Mf nº 4219470/2, rafaely lorena florenzano 
de Sousa de andrade, Mf nº 5888535/2 e Jonas alencar de Sousa, Mf nº 
3359077/3, sob a presidência do primeiro, para coordenar as licitações da 
casa Militar da Governadoria do Estado.
iii – aTriBUir ao servidor agostinho Monteiro Júnior, Mf nº 5946485/2 
- Presidente da cPl, a competência para assinar os editais dos processos 
licitatórios da casa Militar da Governadoria do Estado;
iV – os membros da comissão Permanente de licitação desempenharão os 
seus trabalhos concomitantemente com as atividades dos seus respectivos 
cargos ou funções;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
PorTaria Nº 020/2021 – cMG, 05/03/2021, publicada no doE nº 34.510 
de 08/03/2021 e retroagindo seus efeitos a contar de 03/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 04 dE NoVEMBro dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 724618
Portaria Nº 107/2021 - cMG, 04 de NoVeMBro de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais e,
considerando o decreto Estadual nº 856, de 24 de junho de 2020, no qual 
moderniza as aquisições oriundas de dispensa de licitação, por meio de 
cotação Eletrônica de preços no âmbito da administração Pública direta e 
indireta do poder Executivo Estadual;
considerando a iN SEad/dGl Nº 001 de 09 de abril de 2012, publicada 
no Diário Oficial do Estado Nº 32.135 de 12/04/2012, que trata dos proce-
dimentos para realização de cotação Eletrônica para aquisição de bens e 
contratação de serviços de pequeno valor por dispensa de licitação.
rESolVE:
i - constituir comissão de cotação Eletrônica, integrada pelos servidores 
abaixo designados, para desempenharem as funções de operacionalização 
do Sistema de cotação Eletrônica, na função de Homologador, coordena-
dor e apoio:
• OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR, MF nº 3405915/4, Chefe da Casa 
Militar da Governadoria do Estado - Homologador;
• AGOSTINHO MONTEIRO JUNIOR, MF nº 5946485/2, Assessor de Segu-
rança Especial e Presidente da comissão de licitação – coordenador e 
apoio;
• BRUNO lUiZ SilVa dE SoUSa, Mf nº 4219470/2, assessor administrati-
vo ii – coordenador e apoio.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
PorTaria Nº 021/2021 – cMG, 05/03/2021, publicada no doE nº 34.510 
de 08/03/2021 e retroagindo seus efeitos a contar de 03/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 04 dE NoVEMBro dE 2021
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 724620

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 981/2021 – di/cMG, 
de 04 de NoVeMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/Pa; des-
tino: São Paulo/SP; Período: 21 a 24/10/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (ali-
mentação); Servidor: MaJ QoPM Heitor lobato Marques, Mf nº 57198332/3; or-
denador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 724286
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eXtrato de Portaria Nº 982/2021 – di/cMG, 
de 04 de NoVeMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Paulo/SP; Período: 27 a 29/10/2021; Quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação); Servidor: MaJ QoPM richard Batista da costa, 
Mf nº 57199495/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior

Protocolo: 724302
eXtrato de Portaria Nº 986/2021 – di/cMG, 

de 04 de NoVeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Santarém/Pa; Período: 
30/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousa-
da); Servidor: 3º SGT PM r/r claudionor Maria lobato, Mf nº 5126070/3; or-
denador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 724642
eXtrato de Portaria Nº 987/2021 – di/cMG, 

de 04 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santarém/Pa; Período: 30/10 a 03/11/2021; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: 3º SGT PM fabricio 
fernando Tavares Juca, Mf nº 54195433/2; ordenador de despesa: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 724647
eXtrato de Portaria Nº 979/2021 – di/cMG, 

de 04 de NoVeMBro de 2021
objetivo: participar, na condição de discente, do iii cUrSo dE oPEra-
ÇÕES ESPEciaiS – iii coEsp; Município de origem: Belém/Pa; destinos: 
Brasília/df, rio de Janeiro/rJ, Belo Horizonte/MG e Salvador/Ba; Período: 
25/09 a 26/10/2021; Quantidade de diárias: 30,0 (alimentação) 2,0 (aju-
da de custo); Servidor: MaJ QoPM Paulo Henrique Bechara e Silva, Mf nº 
57199724/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Júnior.

Protocolo: 724124
eXtrato de Portaria Nº 980/2021 – di/cMG, 

de 04 de NoVeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
30/10 a 02/11/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); Servidor: 
cleto Pimentel dos Santos, Mf nº 51855454/4; ordenador de despesa: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 724128
eXtrato de Portaria Nº 983/2021 – di/cMG, 

de 04 de NoVeMBro de 2021
objetivo: participar de curso de capacitação; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 09 a 12/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: 3º SGT PM cleidson 
ferreira Xavier, Mf nº 57200057/2 e Sd PM Jonas Vilhena cardoso, Mf 
nº 6401646/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Júnior

Protocolo: 724488
eXtrato de Portaria Nº 984/2021 – di/cMG, 

de 04 de NoVeMBro de 2021
objetivo: participar de curso de capacitação; Município de origem: Be-
lém/Pa; destino: Brasília/df; Período: 09 a 12/11/2021; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: Eline Maria Botelho 
coutinho, Mf nº 5910649/3, Estanley Sampaio Peres, Mf nº 5900667/2, 
larissa de oliveira Brito, Mf nº 5903998/3, luciana carvalho Bendelak 
Matos, Mf nº 5947137/1; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior

Protocolo: 724494
eXtrato de Portaria Nº 985/2021 – di/cMG, 

de 04 de NoVeMBro de 2021
objetivo: participar de curso de capacitação; Município de origem: Belém/
Pa;  destino: Brasília/df; Período: 09 a 13/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidoras: izabella carvalho de 
Menezes, Mf nº 57209878/3 e rafaely lorena florenzano de Sousa de an-
drade, Mf nº 5888535/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior

Protocolo: 724500

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 526/2021-PGe.G., de 04 de novembro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2020/2021, da 
servidora, Maria antônia oliva alves, identidade funcional nº 57197206/2, 
concedida pela PorTaria Nº 417/2021-PGE.G, de 02.09.2021, para o 
período de 22.11 a 06.12.2021, devendo responder pelo cargo de chefe de 
Secretaria o servidor flávio Bouth Sanches, id. funcional nº 57214276/1
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ViViaNE rUffEil TEiXEira PErEira
Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício

Protocolo: 724493

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

termo de rescisão amigável do contrato nº 04/2018-PGe
Servidor: Tiago José de Moraes Gomes
identidade funcional: 57192493/2
Término de Vinculo: 08.11.2021
Tipo de Vinculo: contrato Temporário
Motivo: a pedido do servidor
Órgão: Procuradoria-Geral do Estado do Pará
Função: Profissional com formação em direito, que exercerá funções técni-
cas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-Geral, nas áreas 
que demandem conhecimentos jurídicos
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral do Estado do Pará
Belém, 04 de novembro de 2021

Protocolo: 724492

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 521/2021-PGe.G., de 29.10.2021, publica-
da no doe nº 34.755, de 03.11.2021
onde se lê:
para o período de 01.09 a 19.09.2021.
Leia-se:
para o período de 16.09 a 25.09.2021.

Protocolo: 724279

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 522/2021-PGe.G. Belém, 03 de novembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais …
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/1200706;
rESolVE:
CONCEDER, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 02 ½ diárias 
à servidora adriana franco Borges Gouveia, Procuradora Geral adjunta 
administrativa, identidade funcional nº 54188221/1, para participação no 
congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e distrito federal, no 
período de 22.11 a 24.11.21
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Brasília/df
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ViViaNE rUffEil TEiXEira PErEira
Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício

Protocolo: 724498
Portaria Nº 523/2021-PGe.G. Belém, 03 de novembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais …
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/1201414;
rESolVE:
CONCEDER, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 02 ½ diárias 
ao servidor ricardo Nasser Sefer, Procurador Geral do Estado, identidade 
funcional nº 5896477/1, para participação no congresso Nacional dos Pro-
curadores dos Estados e distrito federal, no período de 22.11 a 24.11.21
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Brasília/df
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ViViaNE rUffEil TEiXEira PErEira
Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício

Protocolo: 724508
Portaria Nº 524/2021-PGe.G. Belém, 03 de novembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais …
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/1246737;
rESolVE:
CONCEDER, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 ½ diária aos 
servidores Erotides Martins reis Neto, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 5930949/1 e Edson dos Santos Matoso, Procurador do Estado, 
identidade funcional nº 57201787/2, para participarem da reunião Geral 
dos Procuradores do Estado do Pará, no dia 01.12.21
local de origem: Marabá/Pa
local de destino: Belém/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ViViaNE rUffEil TEiXEira PErEira
Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício

Protocolo: 724527

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria. N° 166/2021 – GaB/seac
Belém Pa, 04 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;
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coNSidEraNdo a PorTaria No 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020,
coNSidEraNdo o Prot. 2021/1112310
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor EdENilSoN dE liMa SoUZa, Matrícula, 5956643-1, 
cPf 852.693.872-04, para atuar como fiscal do contrato 038/2021-SEac, 
firmado com a Empresa – ANTONIO AILTON DA CRUZ UCHOA - ME, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 28.564.781/0001-66, cujo objetivo é aquisição de 
aparelhos e Equipamentos de comunicação, para suprir necessidades nas 
ações dos Territórios pela Paz - TErPaZ.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 04 de novembro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JUNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 724073

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 168/2021 – GaB/seac
Belém Pa, 04 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 Prot. 2021/703694
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor EdENilSoN dE liMa SoUZa, Matrícula, 5956643-1, 
cPf 852.693.872-04, para atuar como fiscal do contrato 044/2021-SEac, 
firmado com a Empresa – JOSÉ DANTAS DINIZ - EPP, inscrita no CNPJ/
Mf sob o nº 22.077.847/0001-07, cujo objetivo é fornecimento de kits 
médico, conforme Termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 04 de novembro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JUNior
Secretário adjunto - SEac
Portaria. N° 169/2021 – GaB/seac
Belém Pa, 04 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 Prot. 2021/703394
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor fraNciSco raiNEro dE SoUSa filHo, Matrícu-
la, 5953276-2, cPf 051.433.052-09, para atuar como fiscal do contrato 
045/2021-SEAC, firmado com a Empresa – SITE MÉDICA DISTRIBUIDORA 
dE MaTEriaiS E MEdicaMENToS HoSPiTalar lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 33.762.284/0001-02, cujo objetivo é fornecimento de kit médico, 
conforme especificações e quantidade estabelecidas no Termo de Referên-
cia, pelo período de 12 (doze) meses.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 04 de novembro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JUNior
Secretário adjunto - SEac
Portaria. N° 170/2021 – GaB/seac
Belém Pa, 04 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 Prot. 2021/703694
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor rENaN BriTo GoMES JaNaU, Matrícula, 5921564-2, 
cPf 007.972.522-82, para atuar como fiscal do contrato 046/2021-SEac, 
firmado com a Empresa – SMARTMED HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO E 
coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 24.789.180/0001-09, cujo objetivo é fornecimento de 
kit médico, conforme especificações e quantidade estabelecidas no Termo 
de referência, pelo período de 12 (doze) meses.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 04 de novembro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JUNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 724687

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato nº. 047/2021-seac
Exercício: 2021
Processo: 2021/1116182-SEac
contrato: 047/2021-SEac
objeto: contrato administrativo para aquisição de mobiliário, para auxiliar 
nas ações das Usinas pela Paz – USiPaZ, pela Secretaria Estratégica de 
articulação da cidadania – SEac
Valor anual Total: r$ 195.705,36 (cento e noventa e cinco mil e setecentos 
e cinco reais e trinta e seis reais).

fundamentação legal: Este contrato decorre do Processo administrativo 
2021/1116182, referente ao Processo SEi n.º 19.16.3900.0044198/2021-
27, nos termos da lei federal nº 8.666/93, da lei federal nº 10.520/02, 
da lei Estadual de Minas Gerais nº 14.167/02, regulamentada pelo de-
creto Estadual de nº 48.012/20, e também pelos decretos Estaduais nº 
45.902/12 e 47.524/18, além das demais disposições legais aplicáveis e 
do disposto no Edital do Processo licitatório Siad nº 1091012 204/2021, 
devidamente adjudicado, homologado e publicado, na forma da lei, ob-
servados os anexos i e ii (anexos ii e Vii do Edital) e respectivas atas de 
abertura e julgamento, bem como decreto do Estado do Pará Nº 991/2020, 
24 de agosto de 2020, mediante as cláusulas e condições seguintes:
data da assinatura: 04/11/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Estado de articulação e 
cidadania
função: 08 - assistencia Social
Sub-função: 422 - direitos individuais, coletivos e difusos
Programa: 1500 - cidadania, Justiça e direitos Humanos
Proj. atividade: 8818 - implementação das Usinas da Paz
Natureza despesa: 449052- Equipamentos e Material Permanente
fonte recurso: 0301 - recursos ordinários
Macao: 264817 -
Plano interno: 1050008818E.
contratada: TEcNo2000 iNdÚSTria E coMÉrcio lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 21.306.287/0001-52.
Endereço: rua Vereador décio de Paula, n.º 101, Bairro Planalto, cEP 
35.574-825, em formiga/MG.
ordenador: ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 724678

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 171/2021-GaB/seac
Belém Pa, 04 de outubro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o Prot. 2021/1228757.
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. r$. 4.400,00 (quatro 
mil e quatrocentos reais), ao servidor alEX aNToNio MElUl da SilVa, 
Gestor de Território da Paz, cPf 680.214.292-91, “para pagamento de des-
pesas de pequeno vulto”, conforme discriminação:
• Material de Consumo – 3339030 ...............R$. 4.400,00
• Prazo de Aplicação: 60 (sessenta) dias (desde a emissão da Ordem Ban-
cária);
• Prestação de Contas: 15 (quinze) dias (após período de aplicação).
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 04 de outubro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 724719

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 122/2021-GaB, de 04 de novembro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e considerando os autos 
do processo nº 2021/1161205;
coNSidEraNdo o período de férias regulamentares do servidor fran-
ney carvalho de oliveira, matrícula nº 5955904/1, auditor adjunto, de 
09/12/2021 a 23/12/2021, conforme Portaria aGE Nº 109/2021-GaB, de 
15/10/2021, publicada no doE Nº 34.737 de 18/10/2021; e
coNSidEraNdo a Portaria aGE Nº 117/2021-GaB, de 26/10/2021, publi-
cada no doE Nº 34.751 de 28/10/2021 que designou a servidora adriana 
Pinto de figueiredo, matrícula nº 57216756/1, para responder pela fun-
ção de auditor adjunto desta auditoria Geral do Estado - aGE, no período 
09/12/2021 a 23/12/2021, em virtude do período de férias regulamenta-
res do Titular.
rESolVE:
dESiGNar o servidor luis claudio lopes Sacramento, matrícula 761435/1, 
ocupante do cargo de assistente Técnico referência XXVii, para respon-
der pela função de Gerente da Gerência administrativa e financeira desta 
auditoria Geral do Estado - aGE, no período de 09/12/2021 a 23/12/2021, 
em virtude da ausência da Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 724273
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Portaria aGe Nº 121/2021-GaB, de 04 de novembro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e considerando os autos 
do processo nº 2021/1221715.
coNSidEraNdo o período de férias regulamentares da servidora rosân-
gela Pamplona ferreira, matrícula nº 57209544/4, ocupante do cargo de as-
sessor de 03/01/2022 a 17/01/2022, conforme Portaria aGE Nº 119/2021-
GaB, de 27/10/2021, publicada no doE Nº 34.751 de 28/10/2021.
rESolVE:
dESiGNar o servidor lucas Monfredo Pantoja, matrícula nº 5956937/1, 
para responder pela função de assessor, na assessoria Técnica desta audi-
toria Geral do Estado - aGE, no período de 03/01/2022 a 17/01/2022, em 
virtude de férias regulamentares do Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 724178

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 246, de 04 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, e,
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ quanto à comissão de transparência dos recursos e gestão dos pro-
jetos da oPEN SociETY fUNdaTioNS ao GoVErNo do ESTado do Pará.
rESolVE:
art.01º designar comissão com as Seguintes entidades;

eNtidade titULar sUPLeNte

fUNdaÇÃo ParáPaZ

alBErTo HENriQUE TEiXEira dE 
BarroS - PrESidENTE da fUNda-

ÇÃo ParáPaZ

rENaN fErrEira dE frEiTaS- TEcNico EM GESTÃo 
Social

 

SEac raiMUNdo SaNToS JUNior- SEcrE-
Tário adJUNTo

MaYcoN ValENTE PaNToJa- aSSESSor JUrÍdico
 

SEcTET adEJad Gaia crUZ Maria JoSÉ dE SoUSa TriNdadE

oUVidoria do ESTa-
do do Pará arTHUr HoUlaT NErY dE SoUZa GlaUcE doS rEiS QUEiroZ

 

art. 02º revogam-se às disposições em contrário, em especial, a PorTaria 
Nº 064, dE 23 dE a Bril dE 2021.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 724344

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 249 de 04 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, 07 (sete) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, que viajaram para realização das 
ações do Programa cidadania Por Todo o Pará nos municípios de Salinópo-
lis/Pa, Santo antônio do Tauá/Pa e Vigia de Nazaré/Pa, no período de 20 a 
27 de outubro de 2021.

serVidor MatrÍcULa

amanda lopes Gantuss 520731

Elson rodrigues de Moura 5954766

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

Protocolo: 724726

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 159/2021, de 20 de oUtUBro de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo que a empresa licitante P. a. E. c. l. quando da sua 
participação no Pregão Eletrônico SrP/SEad/dGl nº. 009/2019, apresen-
tou atestado de capacidade técnica, onde figura não como prestadora do 
serviço, mas sim como tomadora, sendo tal documento inapto para os fins 
previstos nos itens 8.8.3 e 17.1.1 do Edital do referido Pregão e demais fa-
tos correlatos, conforme relatado no Memorando nº 62/2019 NrPl-SEad;
coNSidEraNdo que o art. 7º da lei nº 10.520/2002 dispõe, dentre outras 
coisas, que a empresa licitante convocada dentro do prazo de validade da 
sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exi-
gida para o certame, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado 
e, será descredenciada no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais comi-
nações legais;
coNSidEraNdo o que dispõe a lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro 
de 2020, que regula o processo administrativo no âmbito da administração 
Pública do Estado Pará,
r E S o l V E:
art. 1º- designar carloS BENJaMiN dE SoUZa GoNÇalVES, Técnico em 
Gestão de informática, matrícula nº 57175312/1; WaNda Maria carVa-
lHo dE carValHo, administrador, matrícula nº 5632579/3; e MarcoS 
ViNiciUS QUiNTairoS loPES, Técnico em Gestão Pública, matrícula nº 
57191434/1; para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão 
Especial de Procedimento Sancionatório visando à apuração de eventuais 
responsabilidades administrativas descritas no Processo nº 2019/582581, 
bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no 
curso dos trabalhos.
art. 2º -Estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte dias) dias para a con-
clusão dos trabalhos da referida comissão, sem prejuízo da prorrogação 
prevista no § 4º do art. 111 da lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 
2020.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 724410
Portaria Nº 1047/2021- daF/sePLad de 04 de NoVeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram 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, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2021/798708, de 21 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor MarcElo da SilVa GoNÇalVES, funcional nº. 
5947052/1, ocupante do cargo de coordenador de logística e Gestão, para 
a função de fiscal e o servidor aNToNio carloS aBBadE PErEira, id. 
funcional nº. 5901442/3, ocupante do cargo de assessor, para a função 
de Suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do con-
trato nº 49/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e empresa aNa PaUla 
BarBoSa cardoSo.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 724577

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 59/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/Pa.
coNTraTada: J. M. da SilVa PErEira EirEli, com nome fantasia de Bio 
HiGiENiZaÇÃo E SErViÇoS, inscrita no cNPJ sob o nº 11.625.663/0001-
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18, sediada na Trav. SN 21, nº 1271, letra c, coqueiro, ananindeua/Pa, 
cEP: 67.143-810.
oBJETo: contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 
de controle de Pragas Urbanas, para atender às necessidades da Secre-
taria de Estado de Planejamento e administração-SEPlad, conforme es-
pecificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo 
do Edital.

iTEM 2 – cidadE dE SaNTarÉM/Pa

dEScriÇÃo ToTal (m²) Valor UNT. P / 
m² (r$) Valor ToTal (r$)

Serviços à realizar no local: desratização e desin-
setização.

local: ESTaÇÃo cidadaNia SaNTarÉM. Endereço: 
av. rui Barbosa, nº 62, Bairro Prainha, Santarém/Pa. 

Metragem: 1.605,38 m²

1.605,38m² 1,33 2.140,00
 

ToTal (r$) 2.140,00

doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
ação: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações administrativas
Natureza de despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros - PJ
fonte: 0101000000
origens dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 03/11/2021.
ViGÊNcia: 03/11/2021 à 02/11/2022.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 724691
eXtrato do coNtrato Nº 58/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/Pa.
coNTraTada: a. da S. SaNToS EirEli, com nome fantasia de iMUNi 
81 SaÚdE aMBiENTal, inscrita no cNPJ sob o nº 26.628.226/0001-25, 
sediada na Estrada da Providência, nº 41, centro ananindeua/Pa, cEP: 
67.130-670.
oBJETo: contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 
de controle de Pragas Urbanas, para atender às necessidades da Secre-
taria de Estado de Planejamento e administração-SEPlad, conforme es-
pecificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo 
do Edital.

iTEM 1 – rEGiÃo METroPoliTaNa dE BElÉM

iTEM dEScriÇÃo ToTal (m²) Valor UNT. P/
m² (r$) Valor ToTal (r$)

1

Serviços a realizar no local: desratização, 
desinsetização, aplicação de repelente 

para pombos;
local: SEPlad SEdE Endereço: Tv. do 

chaco, nº 2350, Bairro Marco, Belém/Pa; 
Metragem: 3.722,72 m²

9.734,35 m² 0,88 r$ 8.600,00

Serviços a realizar no local: desratização e 
desinsetização; local: SEPlad doca Ende-
reço: r. Boaventura da Silva, nº 401/403, 

Bairro Umarizal, Belém/Pa; Metragem: 
1.673,22 m²

Serviços à realizar no local: desratização 
e desinsetização; local: caSa da oNU 

Endereço: av. Nª Sra. de Nazaré, nº 871, 
Bairro Nazaré, Belém/Pa; Metragem: 

1.894,68 m²

Serviços à realizar no local: desratização; 
desinsetização; local: ESTaÇÃo cida-
daNia icoaraci Endereço: r. lopo de 
castro, nº 78, Bairro agulha, Belém/Pa; 

Metragem: 1.093,36 m²

Serviços à realizar no local: desratização, 
desinsetização, aplicação de repelente para 
urubus; local: ESTaÇÃo cidadaNia GUa-
Má Endereço: av. José Bonifácio, nº 2308, 

Bairro Guamá, Belém/Pa; Metragem: 
1.350,37 m²

ToTal 8.600,00

doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
ação: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações administrativas
Natureza de despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros - PJ
fonte: 0101000000
origens dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 03/11/2021.
ViGÊNcia: 03/11/2021 à 02/11/2022.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 724649

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto ao terMo de eXecUÇÃo 
desceNtraLiZada Nº 05/2021

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SE-
Plad, com sede na Trav. do chaco, nº 2350, Bairro Marco, cEP: 66.093-
542, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, neste 
ato representada pela Secretária de Estado de Planejamento e adminis-
tração, Sra. HaNa SaMPaio GHaSSaN, brasileira, portadora da cédula de 
identidade nº 2313755 SSP/Pa e do cPf nº 297.292.202-63, residente 
e domiciliada nesta cidade, resolve aPoSTilar o TErMo dE EXEcUÇÃo 
DESCENTRALIZADA Nº 05/2021, firmado com a ESCOLA DE GOVERNAN-
Ça  PÚBlica do ESTado do Pará - EGPa, autarquia estadual, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 05.914.737/0001-33, com sede na av. Governador 
José Malcher, nº 900, Bairro Nazaré, cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 
66.055-260, , conforme cláusulas e condições abaixo:
cláUSUla PriMEira – do oBJETo
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a retificação da CLÁU-
SULA QUINTA: DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, conforme a classificação 
orçamentária abaixo discriminada:
Uo: 91101
ação: 04.331.1508.8886 – Promoção da Saúde ocupacional e Qualidade 
de Vida do Servidor
Natureza da despesa: 339031 – PrEMiaÇÃo cUlT. arTiST. ciENT. dES-
PorT. E oUTraS
Valor: r$ 48.800,00
fonte: 0101000000
recursos do Tesouro Estadual
cláUSUla SEGUNda – do fUNdaMENTo lEGal
o presente instrumento está amparado pelo art. 15, §2º do decreto nº 
10.426, de 16 de julho de 2020.
cláUSUla TErcEira – da PUBlicaÇÃo
incumbirá à SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTra-
ÇÃo - SEPlad providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 
na lei nº 8.666/93.
cláUSUla QUarTa – da raTificaÇÃo
Permanecem inalterados os demais itens e condições do PlaNo dE TraBa-
lHo do TErMo dE EXEcUÇÃo dEScENTraliZada – TEd Nº 05/2021, não 
modificados por este Termo de Apostilamento.
E, por estar assim ajustado, firma o presente Termo de Apostilamento, as-
sinado eletronicamente pelo responsável, para que se produza seus efeitos 
legais.
Belém, 03 de novembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 724606

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1041/2021-daF/sePLad, 
de 04 de NoVeMBro de 2021.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, e o Processo nº. 2021/1246180
rESolVE:
TraNSfErir, de 01/11/2021 a 30/11/2021 para 03/11/2021 a 
02/12/2021, por necessidade de serviço, o período de férias concedido, 
através da Portaria nº. 973/2021-daf/SEPlad de 13/10/2021, publicado 
no doE nº. 34.744 de 22/10/2021, o servidor iJaNil SardiNHa JUNior 
id. funcional nº 57212616/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
Pública, lotado no Núcleo de controle interno – NciN/ SEPlad.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 04 de novembro de 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1042/2021-daF/sePLad, 
de 04 de NoVeMBro de 2021.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1237273
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor lUiZ 
EdiValdo cordEiro MoNTEiro, id. funcional nº 11797/1, ocupante do 
cargo de auxiliar Técnico, lo tado na coordenadoria de logística e Gestão 
– cloG / SEPlad, no período de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 12 de julho de 2020 a 11 de 
julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
NoVEMBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
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Portaria Nº 1043/2021-daF/sePLad, 
de 04 de NoVeMBro de 2021.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1016604
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor THiaGo 
BaraUNa da SilVa, id. funcional 5892277/1, ocupante do cargo de Téc-
nico em Gestão de informática-coordenador, lo tado na coordenadoria de 
redes internas – cori/SEPlad, no período de 09 de dezembro de 2021 a 
23 de dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 25 de agosto 
de 2019 a 24 de agosto de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
NoVEMBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 724686
Portaria Nº 1011/2021-daF/sePLad, 

de 25 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/994642
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora BErNa-
dETE dE JESUS BarroS alMEida, id. funcional 5074487/1, ocupante do 
cargo de administrador, lo tada na diretoria de Planejamento Estratégico 
– dPE/SEPlad, no período de 27 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 
2022, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 a 31 de 
janeiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1014/2021-daF/sePLad, 
de 25 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/722749,
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora GEoVa-
Na raiol PirES id. funcional 5815460/3, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública/coordenador, lo tada na coordenadoria de Estudos Eco-
nômicos – dPE/SEPlad, no período de 17 de dezembro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 24 de julho de 2020 
a 23 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1037/2021-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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1145106.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora lUciaNa 
SaNToS dE oliVEira id. funcional 54189100/3, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão Pública/coordenador, lo tada na coordenadoria de Mo-

nitoramento de Projetos Estratégicos – dPE/SEPlad, no período de 27 de 
dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 24 de janeiro de 2017 a 23 de janeiro de 2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1040/2021-daF/sePLad, 
de 04 de NoVeMBro de 2021.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021–ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as 
delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/978583.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor rail-
SoN lEMoS MoTa id. funcional 715549/5, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública, lo tado na coordenadoria de Planejamento e Políticas 
Públicas/coPP, no período de 06 de dezembro de 2021 a 20 de dezembro 
de 2021, referente ao período aquisitivo de 19 de janeiro de 2020 a 18 de 
janeiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
NoVEMBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 724532

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo - sePLad
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 

PeNiteNciÁria - seaP
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 

PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio)
coNcUrso PÚBLico c-208

editaL Nº 15 /seaP/sePLad, de 04 de NoVeMBro de 2021
editaL de HoMoLoGaÇÃo das iNscriÇÕes 

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso das suas atribuições legais, tornam público o EdiTal dE 
HoMoloGaÇÃo daS iNScriÇÕES, do concurso Público c-208, nos se-
guintes termos:
art. 1º ficam dEfEridaS as inscrições dos candidatos relacionados na pá-
gina de acompanhamento do certame, no endereço https://www.cetapnet.
com.br, a contar da data de publicação deste edital.
i - o candidato poderá consultar individualmente o seu local e Horário de 
Prova, através da área do candidato, disponível no endereço eletrônico 
https://www.cetapnet.com.br, a contar da data de publicação deste edital.
art. 2º ficam iNdEfEridaS as demais inscrições.
i - o candidato poderá consultar individualmente o motivo do indeferimen-
to de sua inscrição, através da área do candidato, disponível no endereço 
eletrônico https://www.cetapnet.com.br, a contar da data de publicação 
deste edital.
art. 3º a Secretaria de Estado de Planejamento e administração (SEPlad), 
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária (SEaP) e o cETaP 
não enviarão telegramas e nem informarão por telefone, fax ou e-mail, o 
local de prova do candidato, sendo de responsabilidade exclusiva do mes-
mo a obrigação de obter esta informação através da área do candidato, 
disponível no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, a contar 
da data de publicação deste edital.
art. 4º o candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) minutos do horário previsto para início da mes-
ma, munido do seguinte material: 
a) Documento oficial de identidade (original); 
b) Caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;
c) Máscara de proteção contra o coVid-19, que deverá estar usando a 
todo momento.
i - Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação, pelas Polícias Civil e Militares e pelos Corpos 
de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (ordens, conselhos, entre outros); passaporte bra-
sileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de Trabalho; 
e carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo aprovado pelo art. 
159 da lei nº 9.503/1997).
ii - Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nas-
cimento; cartão de inscrição no cPf; título eleitoral; carteira Nacional de 
Habilitação (modelo eletrônico); carteira Nacional de Habilitação (modelo 
antigo/sem foto); carteira de estudante; carteiras funcionais sem valor 
de identidade; carteiras de identidade digitais (modelo eletrônico); docu-
mentos fora do prazo de validade; carteira de Trabalho – cTPS (modelo 
eletrônico); e documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e 
cópias autenticadas.
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iii – outros documentos ou documentos fora do prazo de validade não se-
rão aceitos como documentos de identidade, bem como documentos ilegí-
veis, não identificáveis e/ou danificados e cópias autenticadas e protocolos 
de documento de identidade.
orieNtaÇÕes Gerais
face ao quadro atual de pandemia (covid-19), fazemos as seguintes con-
siderações para o dia de aplicação das provas objetivas: 
- usar máscara de proteção facial (obrigatório) durante todo o período no 
local de prova;
- protetor facial (face shield), opcional.
- manter, nos corredores e escadas, o distanciamento social entre pessoas;
- levar recipiente de água em embalagem transparente para consumo pró-
prio e evitar o uso de bebedouros; 
- levar álcool em gel para consumo pessoal, desde que acondicionado em 
embalagem de material transparente, incolor e sem rótulo;
- quando solicitado, o candidato deverá retirar momentaneamente a más-
cara de proteção facial para que o fiscal do CETAP possa realizar correta-
mente a sua identificação, bem como em eventuais situações necessárias 
a fiscalização, como o registro fotográfico;
- os acompanhantes de candidatas lactantes deverão estar usando másca-
ra protetora facial e a sua não utilização será motivo de impedimento para 
permanência no local de aplicação das provas.
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 724799

Portaria Nº 1044/2021-daF/sePLad, de 04 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1249366,
rESolVE: 
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora JoSYNÉ-
lia TaVarES raiol id. funcional 57197304/2, ocupante do cargo de 
Secretária-adjunta de Modernização e Gestão administrativa, lo tada na 
Secretaria-adjunta de Modernização e Gestão administrativa – SaMad/
SEPlad, no período de 27 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 27 de janeiro de 2019 a 26 de janeiro 
de 2020.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
NoVEMBro dE 2021. 
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1045/2021-daF/sePLad, de 04 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1256178,
rESolVE: 
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora PaUla 
fraSSiNETTi GoNÇalVES caMPEllo id. funcional 5724074/5, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão Pública, lo tada na coordenadoria de Gestão 
de Pessoas – cGEP/SEPlad, no período de 16 de novembro de 2021 a 05 
de dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 20 de fevereiro 
de 2017 a 19 de fevereiro de 2018.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
NoVEMBro dE 2021. 
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1046/2021-daF/sePLad, de 04 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/917326,
rESolVE: 
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora Maria do 
Socorro MoUra dE alMEida, id. funcional 1791/1, ocupante do cargo 
de auxiliar Técnico referência XXVi, lo tada na coordenadoria de controle 

e Movimentação de Pessoas– ccMP/dSP/SEPlad, no período de 27 de 
dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2021.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
NoVEMBro dE  2021. 
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1049/2021-daF/sePLad, de 04 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1132976,
rESolVE: 
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora Maria dUl-
cE aMaral MoUSiNHo id. funcional 57196087/1, ocupante do cargo de 
consultor Jurídico do Estado, lo tada na consultoria Jurídica – cJUr/SE-
Plad, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, re-
ferente ao período aquisitivo de 30 de abril de 2020 a 29 de abril de 2021.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
NoVEMBro dE 2021. 
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 724800
retiFicaÇÃo Nº 37/2021

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 1957 de 27/10/2021, Publicado no d.o.e nº 34.756 de 
04/11/2021
oNde se LÊ:
art. 2° os recursos necessários à execução do presente decreto...

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
682010824415058863 - faSEPa 0101 333033 17.802,00

Leia-se:
art. 2° os recursos necessários à execução do presente decreto...

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
682010824415058863 - faSEPa 0101 339033 17.802,00

Portaria Nº 338, de 4 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° 1326, de 15/02/2021 e 1963, de 03/11/2021.
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 338, de 4 de NoVeMBro de 2021

Área/UNidade or-
ÇaMeNtÁria/GrUPo 

de desPesa/sUB-
GrUPo de desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
cBM

investimentos 0,00 0,00 639.103,24 0,00 639.103,24
Equipamentos e Material 

Permanente
 0106 0,00 0,00 14.103,24 0,00 14.103,24

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 814.160,00 0,00 814.160,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 814.160,00 0,00 814.160,00

PMPa
investimentos 0,00 0,00 204.500,00 0,00 204.500,00

Equipamentos e Material 
Permanente

 0101 0,00 0,00 204.500,00 0,00 204.500,00
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SEaP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

contrato Global
 0170 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEcTET
investimentos 0,00 0,00 6.038.940,00 0,00 6.038.940,00

Equipamentos e Material 
Permanente

 0102 0,00 0,00 6.038.940,00 0,00 6.038.940,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00

despesas ordinárias
 0324 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00

SETUr
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 3.509.929,44 0,00 3.509.929,44

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 3.509.929,44 0,00 3.509.929,44

GESTÃo
Enc. SEPlad-ad

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 1.396.915,00 0,00 1.396.915,00

folha de Pessoal
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) SEdUc
 0102 0,00 0,00 1.396.915,00 0,00 1.396.915,00

fund.financ-TcM
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 1.400.000,00

folha de Pessoal
ProViSÃo rEcEBida do(a) fiNaNPrEV

 0101 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 1.400.000,00
iNfra-ESTrUTUra E 

TraNSPorTE
coHaB

investimentos 0,00 0,00 177.126,82 0,00 177.126,82
dEa
 0101 0,00 0,00 177.126,82 0,00 177.126,82

SETraN
investimentos 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

obras e instalações
 0124 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
 0126 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

PolÍTica Social
crS - Breves

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 61.205,87 0,00 61.205,87

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 61.205,87 0,00 61.205,87

fES
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 12.621.601,95 0,00 12.621.601,95

despesas ordinárias
 0149 0,00 0,00 12.621.601,95 0,00 12.621.601,95

HEMoPa
investimentos 0,00 0,00 1.259.827,00 0,00 1.259.827,00

Equipamentos e Material 
Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 729.827,00 0,00 729.827,00
reforma

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00
SEJUdH

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

SESPa
investimentos 0,00 0,00 186.604,80 0,00 186.604,80

Equipamentos e Material Permanente
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES

 0103 0,00 0,00 186.604,80 0,00 186.604,80

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 8.029.814,87 0,00 8.029.814,87

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 8.029.814,87 0,00 8.029.814,87

PolÍTica SÓcio-cUl-
TUral
fcP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 1.880.000,00 0,00 1.880.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 1.880.000,00 0,00 1.880.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

casa civil
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00 950.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00 950.000,00

fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

cidadania, Justiça e 
direitos Humanos 0,00 0,00 604.500,00 0,00 604.500,00

fundação ParáPaz
 0101 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

PMPa
 0101 0,00 0,00 204.500,00 0,00 204.500,00

SEJUdH
 0101 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00

SEcTET
 0324 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00

cultura 0,00 0,00 1.880.000,00 0,00 1.880.000,00
fcP
 0101 0,00 0,00 1.880.000,00 0,00 1.880.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habitação, 

Saneamento  e 
Mobilidade 

0,00 0,00 177.126,82 0,00 177.126,82

coHaB
 0101 0,00 0,00 177.126,82 0,00 177.126,82

Educação Profis-
sional e Tecnológica 0,00 0,00 6.038.940,00 0,00 6.038.940,00

SEcTET
 0102 0,00 0,00 6.038.940,00 0,00 6.038.940,00

indústria, comércio, 
Serviços e Turismo 0,00 0,00 3.509.929,44 0,00 3.509.929,44

SETUr
 0101 0,00 0,00 3.509.929,44 0,00 3.509.929,44

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

SETraN
 0124 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
 0126 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 2.686.075,00 475.000,00 3.161.075,00
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casa civil
 0101 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00 950.000,00

cBM
 0101 0,00 0,00 814.160,00 0,00 814.160,00

Enc. SEPlad-ad

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) SEdUc

 0102 0,00 0,00 1.396.915,00 0,00 1.396.915,00

Previdência 
Estadual 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 1.400.000,00

fund.financ-TcM
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
fiNaNPrEV

 0101 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 1.400.000,00
Saúde 0,00 0,00 22.159.054,49 0,00 22.159.054,49

crS - Breves
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0149 0,00 0,00 61.205,87 0,00 61.205,87

fES
 0149 0,00 0,00 12.621.601,95 0,00 12.621.601,95

HEMoPa
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0103 0,00 0,00 1.259.827,00 0,00 1.259.827,00

SESPa
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0103 0,00 0,00 186.604,80 0,00 186.604,80

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0149 0,00 0,00 8.029.814,87 0,00 8.029.814,87
Segurança Pública 0,00 0,00 939.103,24 0,00 939.103,24

cBM
 0101 0,00 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00
 0106 0,00 0,00 14.103,24 0,00 14.103,24

SEaP
 0170 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 8.785.716,26 1.175.000,00 9.960.716,26

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 0,00 0,00 7.435.855,00 0,00 7.435.855,00

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 1.446.431,80 0,00 1.446.431,80

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
0,00 0,00 14.103,24 0,00 14.103,24

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

0126 - royaltie Petróleo 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 20.712.622,69 0,00 20.712.622,69

0170 - repasse fundo a 
fundo - fUNPEP 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

0324 - royaltie Mineral 0,00 0,00 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00

ToTal 0,00 0,00 57.269.728,99 1.175.000,00 58.444.728,99

Portaria Nº 339, de 04/11/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 634.637,50 (Seiscentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos 
e Trinta e Sete reais e cinquenta centavos), na(s) dotação(ões) da(s) 

natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme 
o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, da 
forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918705 - SEdaP 0101 449052 634.637,50
ToTal 634.637,50

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918705 - SEdaP 0101 444042 634.637,50
ToTal 634.637,50

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

Portaria Nº 340, de 4 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$ 660.000,00 (Seiscentos e Sessenta Mil 
reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de des-
pesa(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 340, de 4 de NoVeMBro de 2021

Área/UNidade or-
ÇaMeNtÁria/GrUPo 

de desPesa/sUB-
GrUPo de desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

adEPará

investimentos 0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00

Equipamentos e Material 
Permanente

 0261 0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00

PolÍTica Social

iMETroPará

outras despesas 
correntes 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

contrato Estimativo

 0660 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Manutenção da 
Gestão 50.000,00 50.000,00 50.000,00 510.000,00 660.000,00

adEPará

 0261 0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00

iMETroPará

 0660 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

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

adM.iNdir               
0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00

0660 - recursos Provenientes 
de Transferências de convê-

nios e outros
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

ToTal 50.000,00 50.000,00 50.000,00 510.000,00 660.000,00
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Portaria Nº 341, de 4 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$ 100.000,00 (cem Mil reais), a quota do ter-
ceiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 341, de 4 de NoVeMBro de 2021

Área/UNidade or-
ÇaMeNtÁria/GrUPo 

de desPesa/sUB-
GrUPo de desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

despesas ordinárias
 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

Saúde 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
fES
 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

ToTal 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Protocolo: 724805

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

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

de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 28/2021-sePLad/PcPa, 04 de NoVeMBro de 2021
  reiNteGraÇÃo e resULtado PreLiMiNar da PeÇa 

ProcessUaL - sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seu anexo 
e demais disposições legais aplicáveis, torNa PÚBLica a reiNteGra-
ÇÃo e o resULtado PreLiMiNar da PeÇa ProcessUaL - SUB JU-
DICE do concurso Público no c-206, conforme as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento às decisões judiciais proferidas 
nos autos descritos abaixo, a reintegração dos candidatos ao certame e o 
resultado preliminar da Peça Processual - Sub judice:

 401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Nota da PeÇa 
ProcessUaL aUtos Nº

almir dos Santos da Silva 4120000507 8.50 0807299-12.2021.8.14.0028
Thiago Vasconcelos Miranda 4120003480 7.80 0807637-83.2021.8.14.0028

art. 2° fica divulgado, em cumprimento às decisões judiciais proferidas 
nos autos descritos abaixo, a reintegração dos candidatos ao certame, com 
a alteração da nota da Prova objetiva, devido a atribuição da pontuação 
inerente às questões informadas e o resultado preliminar da Peça Proces-
sual - Sub judice:

 401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo
PoNtUaÇÃo 
das QUes-

tÕes

Nota da 
ProVa 

oBJetiVa

Nota da 
PeÇa Pro-
cessUaL

aUtos Nº

afonso Vitor leite de lima 4120022983 44 7.70 8.20 0808152-
21.2021.8.14.0028

allan Jardim de oliveira 4120037080 32 e 44 7.90 9.70 0808187-
78.2021.8.14.0028

felipe diogo Matos de oliveira 4120002507 17, 28 e 34 8.00 9.25 0807903-
70.2021.8.14.0028

Paulo Henrique oliveira da Silva 4120003013 27 7.70 9.30 0807340-
76.2021.8.14.0028

art. 2° Quanto ao resultado divulgado da Peça Processual dos candidatos 
descritos acima, caberá interposição de recurso, que deverá ser 
protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br, no período da 0h00min do dia 10/11/2021 até as 
23h59min do dia 11/11/2021, observado o horário oficial de Brasília – DF.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 724802

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 124, de 04 de novembro de 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
RESOLVE: Designar a servidora para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:

coNtratado coNtrato oBJeto VaLor ProcediMeNto FiscaL

ProdESP (cNPJ N° 
62.577.929/0001-

35)

cTr 009/2019/
ioE
 

Validação e aprovação 
da solicitação de 

certificados emitidos 
pela ioE

 

r$ 
130.000,00 

(cento e 
trinta mil 

reais)

dispensa de licita-
ção N° 005/2019/

ioE
Processo N° 
156/2019

aNa raQUEl 
cUNHa GoNÇalVES 

(MaTrÍcUla N° 
5956556/1)

revogam-se anteriores, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
PrESidENTE da ioE

Protocolo: 724290

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 757 de 04 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 Severiano fernandes Neto, matrícula n° 
5919761/2, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotado na co-
ordenadoria de arrecadação e fiscalização/compensação Previdenciária, 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, 04 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 724136
Portaria Nº 758 de 04 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 rômulo dos Santos Souza, matrícula n° 
5900545/1, ocupante do cargo de Técnico administração e finanças, lo-
tado na coordenadoria de arrecadação e fiscalização/compensação Pre-
videnciária, 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.
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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, 04 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 724137
Portaria Nº 761 de 04 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 ivaldo Baia rodrigues da Silva Júnior, matrícula 
n° 5945932/2, ocupante do cargo em comissão de coordenador, lotado na 
coordenadoria de orçamento e finanças, a viajar a cidade de Goiânia/Go, 
no período de 09/11/2021 a 13/11/2021, a fim de participar do 54° Con-
gresso 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, 04 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 724144
Portaria Nº 759 de 04 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 luísa Porto da Silva de oliveira, matrícula n° 
5889141/3, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada no 
Núcleo de Planejamento, 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, 04 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 724141
Portaria Nº 760 de 04 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 Íris Solange Pereira de castro raiol, matrícula 
n° 5951732/1, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada no 
Núcleo de Planejamento, 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, 04 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 724142

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 103/2021
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 2021/1249364 2015/504467 raiMUNdo GUiMarÃES ViaNa NETo

2 2021/1249364 2015/505313 dircE aSSUNÇÃo dE carValHo

3 2021/1249364 2015/507181 Maria dEUZa oliVEira doS rEiS

4 2021/1249364 2015/507432 ÂNGEla Maria BriToda SilVa

5 2021/1249364 2015/515703 BENEdiTa clEUci SaNToS dÓria

6 2021/1249364 2015/518075 EdMilSoN MoTEiro MarialVa

7 2021/1249364 2015/518166 ESTEla MariS NUNES doS SaNToS

8 2021/1249406 2015/505460 Maria ESTEla MoraES araÚJo

9 2021/1249406 2015/505903 TErEZiNHa rodriGUES fErrEira

10 2021/1249406 2015/509358 Maria dariZilMa SoUSa dE oliVEira

11 2021/1249406 2015/509609 Maria dE NaZarÉ do NaSciMENTo MacHado

12 2021/1249406 2015/509880 aida MalaTo SaNToS

13 2021/1250195 2015/510523 Maria NirSE dE frEiTaS VaNZElEr

14 2021/1250223 2009/504892 fraNciMar SalES GolENiESKY

15 2021/1250295 2012/512980 GElSoN carValHo doS SaNToS

16 2021/1250344 2009/522090 oSMariNa PErEira carMo

17 2021/1250344 2009/52634 SaMara TaVarES carValHo

18 2021/1250344 2009/526534 fraNciSco dE aSSiS cordoVil GUiMarÃES

19 2021/1250379 2019/52083-0 fáBio ricardo doS SaNToS MarTiNS

20 2021/1250379 2019/52073-8 oSEaS rodriGUES dE SoUSa

21 2021/1250379 2019/52264-2 ValdEMir da SilVa SaNToS

22 2021/1250379 2019/51753-0 alESSaNdro SaNToS doS rEiS

Belém, 04 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: 724565
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 3.207 de 04 de NoVeMBro de 2021
dispõe sobre a rETificaÇÃo da concessão do benefício previdenciário de 
aposentadoria Por idadE - ProcessoS nº 2021/1224295 E 2021/1232731 
(coNVErSÃo ElETrÔNica do ProTocolo Nº 2007/362067).
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I – Retificar a Portaria AP nº 911 de 05/05/2020, que aposentou JOSE DOS 
SaNToS rodriGUES, mat. nº 5192285/1, na função de Vigia, pertencente 
ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPa, 
de acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da constituição federal 
de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
artigos 1º e 15 da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36-a, 36-B e 
36-c da lei complementar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei 
complementar nº 49/2005 e 110/2016, de forma que o quadro de pessoal 
ao qual pertence o interessado seja corrigido para Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc e acrescer a fundamentação o art. 36 da lei comple-
mentar nº 39/2002, com as alterações trazidas pela lei complementar nº 
49/2005 e 110/2016, recebendo nessa situação os proventos mensais de 
r$1.100,00 (um mil e cem reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 62,5831% (7.995 dias de 12.775 dias) sobre o valor da média 
aritmética simples (r$667,29)

Proventos mensais com aplicação dos índices do iNPc (outubro/2011 a janeiro/2021)
diferença complementar

Total de Proventos  

  417,61
  658,55
  441,45

  1.100,00

ii – os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 01/06/2020, data da 
concessão do benefício previdenciária de aposentadoria.
III – A presente Portaria não gera efeitos financeiros.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 724612

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 049/2021
dispensa de licitação nº 016/2021
Processo: 2021/1072293
data da assinatura: 03/11/2021
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
Exercício: 2021 e 2022
objeto: o presente contrato tem por objeto o serviço de fornecer os servi-
ços de implantação de fibra óptica, internet e link de dados para os novos 
Polos do Plano de Expansão do iGEPrEV, conforme Proposta comercial nº 
0281/2021 da coNTraTada. 
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o valor Global de r$ 616.639,96 (Seiscentos e dezesseis mil e seiscentos 
e trinta e nove reais e noventa e seis centavos).
contratado: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Pará – ProdEPa, Empresa Pública Estadual, com sede na 
rodovia augusto Montenegro, centro administrativo do Estado, Km 10, 
cEP nº 66820-000, distrito icoaraci, Belém/Pa inscrita no cNPJ/Mf sob  
nº. 05.059.613/0001-18, neste ato representado por MarcoS aNTÔNio 
BraNdÃo da coSTa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

eXtrato de coNtrato
contrato de administrativo nº 045/2021
Pregão Eletrônico nº 017/2021
Processo: 2021/1092343
data da assinatura: 01/10/2021
Vigência: 01/10/2021 à 30/09/2022
Exercício: 2021 e 2022
Objeto: Aquisição de Tapete em fibra vinil-sintética e Totens para álcool em 
gel com dispenser que irão compor o material permanente para instituto 
de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, conforme quanti-
dade e especificações estabelecidas no Termo de Referência.
o valor total deste contrato é de r$ 45.298,00 (Quarenta e cinco mil e 
duzentos e noventa e oito reais).
contratado: a empresa SorocaPaX TaPETES, HiGiENE, coNSErVa-
ÇÃo E SEGUraNÇa lTda - EPP, com rua José Marchi, 465, Bairro Jardim 
dos Estados – Sorocaba/SP, cEP 18046-070, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
09.367.060/0001-11, representado por carloS aNToNio PErEira frEiTaS.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 01 de outubro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

eXtrato de coNtrato
contrato de administrativo nº 048/2021
Pregão Eletrônico SrP nº 018/2021
Processo: 2020/ 1088955
data da assinatura: 20/10/2021
Vigência: 20/10/2021 a 19/10/2022
Exercício: 2021 e 2022
objeto: aquisição de material de expediente para instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará – iGEPrEV, para atender a Sede e Municípios 
do Plano de Expansão, conforme quantidade e descrição contida no Termo 
de referência e aNEXo i deste contrato.
o valor total deste contrato é de r$ 976.180,00 (Novecentos e setenta e 
seis mil e cento e oitenta reais).
contratado: a. P. GoNÇalVES coMErcial - ME, com sede na rua conj. 
Euclides figueiredo – rua c, nº 16, Bairro Marambaia – Belém/Pa, cEP 
66.620-740, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 06.943.213/0001-33, neste ato 
representado por lUiZ HUMBErTo PiTEira GoNÇalVES.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 21 de outubro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 724806
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo
dispensa: 016/2021
Processo: 2021/1072293
data: 26/10/2021
Valor Global: r$ 616.639,96 (Seiscentos e dezesseis mil e seiscentos e 
trinta e nove reais e noventa e seis centavos)
objeto: o presente contrato tem por objeto o serviço de fornecer os servi-
ços de implantação de fibra óptica, internet e link de dados para os novos 
Polos do Plano de Expansão do iGEPrEV, conforme Proposta comercial nº 
0281/2021 da coNTraTada.
fundamento legal:
art. 24, inciso Viii e inciso XVi, da lei federal nº 8.666/93 e Parecer Jurí-
dico nº 195/2021 - iGEPrEV
- Unidade orçamentária: - 84201 - iGEPrEV 
- Unidade Gestora para execução da despesa: - 840201 - iGEPrEV
- Programa do PPa 2020/2023: - 1508 - Governança Pública
- Classificação Funcional Programática: - 09.131.1508-8233 - Edição e Pu-
blicação de atos da administração Pública;
- fonte de recursos: - 0261000000 - recursos Próprios diretamente arre-
cadados pela administração indireta;
- Natureza da despesa: - 339140 – Serviços de Tecnologia da infor. e com. – PJ
razão Social: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMU-
NicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.059.613/0001-18, com sede na rodovia augusto Montenegro, km 10, 
distrito de icoaraci, Belém/Pa, cEP nº 66.820-000.
ordenador: fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.
fraNKliN coNTENTE
ordenador de despesa

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Exercício: 2021
Número da dispensa: 016/2021
data: 26/10/2021
ordenador: fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.
GiUSSEPP MENdES
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 724807

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 322 de 04 de NoVeMBro de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 
6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações, e;
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1248797 e o Processo 2021/632271
rESolVE:
Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 29/10/2021, os trabalhos 
da comissão de Processo administrativo disciplinar, desta Escola de 
Governança pública do Estado do Pará – EGPa, instituída através da 
PORTARIA Nº 274 de 29 de Setembro de 2021, publicada no Diário Oficial 
do Estado nº 34.719 de 01 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.

Protocolo: 724433

diÁria
.

extrato da Portaria Nº 316 de 29 de outubro de 2021.
Processo: 2021/1224078
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: objetivando atender aos servidores do município na capacitação 
do curso de cadastro imobiliário.
Servidor: KáTia SiMoNE araUJo coSTa, Matrícula n° 5902256/1 / cPf: 
295.287.392-53 / 5 e ½ (cinco e meia) diárias.
Período 08/11 a 13/11/2021
origem: Belém
destino: Eldorado do carajás.
extrato de Portaria Nº 317 de 29 de outubro de 2021.
Processo: 2021/1205180
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: com vistas a demandas do curso coacHiNG No SErViÇo PÚBli-
co aos servidores municipais da Secretaria de Saúde.
Servidor: MarY Socorro BarroSo TadaiESKY dE oliVEira, Secretário 
de Diretoria, matrícula nº 6120835/2, CPF: 424.750.742-72, 3 e ½ (três 
e meia) diárias.
Período: 09/11 a 12/11/2021.
origem: Belém
destino: Soure.
extrato de Portaria Nº 321 de 04 de Novembro de 2021.
Processo: 2021/1060878
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo:  com o objetivo de  atender a necessidade de fortalecimento 
das ações desta EGPa com vistas a oportunizar as mesmas condições de 
capacitação da região metropolitana aos municípios do interior do Estado, 
desta EGPa.
Servidor: TErEZa dE JESUS PiMENTa dE oliVEira, Matrícula: 5896354/5, 
CPF: 461.077.702-91, Secretario de Gabinete, desta EGPA, 4 e ½ (quatro 
e meia) diárias.
Período: 08/11 a 12/11/2021.
origem: Belém
destino: Eldorado dos carajás.

Protocolo: 724204

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 729 de 19 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr à servidora EliZaBETH do Socorro dE SoUZa carNEiro, 
digitador, id func nº 5158648/1, lotada na célula de Padronização de Pro-
cedimentos de fiscalização, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 17/09/2021 a 16/10/2021, correspondentes ao triênio de 01/07/2002 
a 30/06/2005.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 728 de 19 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr à servidora NorMa SUElY doS SaNToS MoTa, auxiliar admi-
nistrativo, id func nº 3248046/1, lotada na cEcoMT de Gurupí, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 04/11/2021 a 03/12/2021, corres-
pondentes ao triênio de 01/03/2015 a 28/02/2018.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
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Portaria Nº 743 de 29 de oUtUBro de 2021
rEVoGar, os efeitos da PorTaria Nº 138 de 11/02/2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.494 de 17/02/2021, que designou o servidor 
GEorGE TaVarES doS SaNToS, auditor fiscal de receitas Estaduais, id 
func nº 5570050/1, para responder pela cEcoMT de itinga, nas faltas e 
impedimentos do titular, sem ônus para o Estado.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 744 de 29 de oUtUBro de 2021
rEMoVEr a pedido, o servidor GEorGE TaVarES doS SaNToS, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5570050/1, da cEcoMT de itinga 
para a cEcoMT de Portos e aeroportos.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 745 de 29 de oUtUBro de 2019
dESiGNar, o servidor Marcio JoSE alBUQUErQUE carValHo, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5860008/1, para responder pela 
cEraT de Paragominas, nas faltas e impedimentos do titular, sem ônus 
para o Estado.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 746 de 29 de oUtUBro de 2021
rEVoGar, os efeitos da PorTaria Nº 277 de 30/02/2020, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.167 de 02/04/2020, que designou o 
servidor raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5857988/1, para responder pela cEraT de 
Paragominas, nas faltas e impedimentos do titular.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 754 de 03 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr ao servidor fErNaNdo JoSE BENTES da coSTa NUNES, Téc-
nico em Gestão Pública, id func nº 5539390/1, lotado na cEcoMT, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, 
correspondentes ao triênio de 27/08/1996 a 26/08/1999.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 755 de 03 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr à servidora MirTHES iNES dE JESUS laGo MiraNda dE 
MElo, Técnico, id func nº 455725/3, lotada na célula de análise e con-
trole da arrecadação/daif, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 01/12/2021 a 30/12/2021, correspondentes ao triênio de 01/04/2015 
a 31/03/2018.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 756 de 03 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr ao servidor Joao GUilHErME MElo caValEiro dE MacE-
do, auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5552869/1, lotado 
na cEraT de Belém, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
08/11/2021 a 07/12/2021, correspondentes ao triênio de 01/10/1999 a 
30/09/2002.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 757 de 03 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr à servidora fraNciSca MacHado MoNTEiro, fiscal de recei-
tas Estaduais, id func nº 3246558/2, lotada na célula de análise e con-
trole da arrecadação/daif, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 16/11/2021 a 15/12/2021, correspondentes ao triênio de 02/04/2016 
a 01/04/2019.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 759 de 03 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr ao servidor allaN do Socorro MiraNda do ESPiriTo SaN-
To, auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5914939/1, lotado na 
cEEaT de iPVa e iTcd, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
03/11/2021 a 02/12/2021, correspondentes ao triênio de 03/08/2014 a 
02/08/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 758 de 03 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr à servidora cHENia ElfriSa TorTola BUrlaMaQUi, assis-
tente Social, id func nº 13463/1, lotada no Gabinete do Secretário adjun-
to do Tesouro de Estado da fazenda, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 08/11/2021 a 07/12/2021, correspondentes ao triênio de 
13/04/2008 a 12/04/2011.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 760 de 03 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr ao servidor roBErTo cardoSo araUJo, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 53481/1, lotado na cEraT de Marituba, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 16/11/2021 a 15/12/2021, corres-
pondentes ao triênio de 22/05/2017 a 21/05/2020.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 761 de 03 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr ao servidor roBErTo TEiXEira dE oliVEira, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5128471/2, lotado na diretoria de Tri-
butação, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03/01/2022 
a 01/02/2022, correspondentes ao triênio de 11/05/2008 a 10/05/2011.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 762 de 03 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr à servidora NorMa SUElY doS SaNToS MoTa, auxiliar admi-
nistrativo, id func nº 3248046/1, lotada na cEcoMT de Gurupí, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 04/12/2021 a 02/01/2022, corres-
pondentes ao triênio de 01/03/2015 a 28/02/2018.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
Portaria Nº 3027 de 26 de oUtUBro de 2021
iNTErroMPEr, 21 (vinte e um) dias, a contar de 13/10/2021, do gozo 
das férias da servidora Maria dE faTiMa crUZ fiGUEirEdo, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5519195/1, lotada na diretoria 
de arrecadação e informações fazendárias, concedidas pela PorTaria 
Nº 1721 de 17/08/2021, publicada no doE nº 34.674 de 18/08/2021, 
referente ao exercício de 06/08/2020 a 05/08/2021, as quais ficam 
autorizadas para serem usufruídas em período de gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3028 de 26 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor Mario EdSoN MaTToS 
carValHo, id func nº 52655/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lota-
do na cEraT de Marituba, para serem usufruídas no período de 01/12/2021 
a 30/12/2021, referentes ao exercício de 27/11/2020 a 26/11/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3030 de 27 de oUtUBro de 2021
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor ErNaNE 
SalGado ViEira, id func nº 5569931/1, auditor  fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na célula Planejamento Monitoramento e Estudos 
Técnicos de fiscalização, para serem usufruídas no período de 10/01/2022 
a 07/02/2022, em virtude da interrupção das férias referentes ao exercício 
de 26/11/2017 a 25/11/2018, pela  PorTaria Nº 1273 de 29/06/2021, 
publicada no doE nº 34.626 de 02/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3031 de 27 de oUtUBro de 2021
aUToriZar, 21 (vinte e um) dias de gozo de férias à servidora aNa 
EUlalia BarroS SoarES, id func nº 5096537/1, fiscal de receitas 
Estaduais, lotada na célula Planejamento Monitoramento e Estudos 
Técnicos de fiscalização, para serem usufruídas no período de 16/11/2021 
a 06/12/2021, em virtude da interrupção das férias referentes ao exercício 
de 01/09/2020 a 31/08/2021, pela  PorTaria Nº 1959 de 20/09/2021, 
publicada no doE nº 34.711 de 27/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

errata
solicitada no processo nº 2021/1227752.
Portaria Nº 1997 de 27/09/2021, PUBLicada No doe Nº 34.715 
de 29/09/2021.
SErVidor fErNaNdo JorGE Maia
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo 01/12/2021 a 30/12/2021
Leia-se: PErÍodo dE GoZo 20/12/2021 a 18/01/2022.

errata
solicitada no processo nº 2021/1228884.
Portaria Nº 1997 de 27/09/2021, PUBLicada No doe Nº 34.715 
de 29/09/2021.
SErVidor aNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo 20/12/2021 a 18/01/2022
Leia-se: PErÍodo dE GoZo 27/12/2021 a 25/01/2022.

Protocolo: 724256
Portaria Nº 3104 de 04 de NoVeMBro de 2021.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art.1º- dESiGNar os servidores, aNa criSTiNa GoMES da SilVa, Psi-
cólogo/Gerente Fazendário, Identificação Funcional n° 3000/2 e MARILU 
FONSECA DOS REIS, Agente Administrativo, Identificação Funcional n° 
5036500/3, ambos lotados na EfaZ/SEfa, para atuarem, respectivamente, 
como fiscal Titular e fiscal Substituto do coNTraTo Nº 115/2021/SEfa, 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e o HOTEL 
SaGrES lTda.
art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa

Protocolo: 724346
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 747 de 29 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr, ao servidor MaUro loUrENÇo GoNÇalVES, ocupante do 
cargo/função de Assistente Administrativo, Identificação Funcional nº 
3247325/1, lotado na coordenação Executiva regional de administração 
Tributária e Não Tributária de Belém, a Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60% (sessenta por cento), a contar de 28/09/2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 748 de 29 de oUtUBro de 2021
rEVoGar a contar de 28/09/2021, da PorTaria Nº 695 de 03/06/2016 , 
publicada no DOE nº 33.141 de 06/06/2016, que concedeu Gratificação de 
Tempo integral, no percentual de 60% (sessenta por cento), do (a) servidor 
(a) raiMUNda EdNa aNdradE doS aNJoS, ocupante do cargo/função de 
Datilografo, Identificação Funcional nº 47643/1, lotado (a) na Coordenação 
Executiva regional de administração Tributária e Não Tributária de Belém.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 724495
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coNtrato
.

coNtrato: 115/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/2021/SEfa
Manifestação Jurídica: 413/2021 e 464/2021/coNJUr/SEfa
objeto: locação de Espaço físico, Equipamento E Serviços,
data da assinatura: 04/11/2021
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022.
Valor Total Global: r$ 172.180,00
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática: 17101.04.128.1508.8887.339039.0131
Unidade Gestora: 170107 - Projeto de Modernização da Gestão fiscal do 
Estado do Pará - ProfiSco ii
função: 04 - administração
Subfunção: 128 - formação de recursos Humanos
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8887 - capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Total r$ 172.180,00
fonte de recurso: 0131 - operações de crédito Externas
contratada: HoTEl SaGrES lTda, inscrita no cNPJ/Mf nº 26.774.413/0001-
17, estabelecida na av. Governador José Malcher, nº 2927, cEP: 66.090-
903, bairro São Brás, Belém/Pa, fone: (91) 4005-0005, e-mail: eventos@
hotelsagres.com,
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 724314
coNtrato: 105/2021/seFa.
Manifestação Jurídica: Manifestação nº 459/2021/coNJUr
objeto: presente contrato tem como objeto a contratação da palestra mo-
tivacional “ os 5 Segredos das Pessoas de Sucesso”, de acordo com condi-
ções estabelecidas no Termo de referência.
data da assinatura: 28/10/2021.
Valor Total: r$ 5.000,00.
orçamento: 17101. 04. 123.1508.8251.
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica.
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários.
contratada: aMcN TrEiNaMENTo E coNSUlToria EMPrESarial EirElli, 
inscrita sob o cNPJ n°: 27.794.864/0001-89.
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 724162
coNtrato: 113/2021/seFa.
Modalidade: inexigibilidade de licitação nº 012 /2021/SEfa.
Manifestação Jurídica: Manifestação nº 457/2021/coNJUr.
objeto: presente contrato tem como objeto a contratação do curso “Go-
vernança, riscos e compliance no Setor Público”, conforme condições, 
quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento e anexos.
data da assinatura: 03/11/2021.
Valor Total: r$ 17.600,00.
orçamento: 17101.04.128.1508.8887.339039.0131.
Natureza da despesa: 33.90.39.
fonte de recurso: 0131 – operações de créditos Externas - Banco intera-
mericano de desenvolvimento - Bid.
contratada: ioc caPaciTacao lTda, inscrita sob o cNPJ n°: 
10.825.457/0001-99.
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 724096

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de soLicitaÇÃo de MaNiFestaÇÃo de iNteresse – 
004/2021-seFa/Pa - seGUNda cHaMada

o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado da fazenda – SEfa, 
através da Comissão Permanente do Profisco II – SEFA/BID torna público 
que está aberto o prazo para apresentação de MaNifESTaÇÃo dE iNTE-
rESSE – Mi para coNTraTaÇÃo dE coNSUlToria (PESSoa JUrÍdica) 
Para iMPlaNTar UM ModElo dE GESTÃo dE PESSoaS coM foco EM 
coMPETÊNciaS E diMENSioNaMENTo da forÇa do TraBalHo, coM 
forNEciMENTo dE SofTWarE, BaNdo dE dadoS E TrEiNaMENTo, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE ESTado da fa-
ZENda do Pará.
Modalidade: Seleção Baseada na Qualidade e no custo-SBQc.
Prazo para entrega/envio das Manifestações de interesse: 23 de novembro de 2021.
local: av. Visconde de Souza franco no 110, Bairro reduto, cEP: 66053-
000, Belém/Pa/Brasil.
Maiores informações: a Manifestação de interesse encontra-se publicada, 
na íntegra, no site da Secretaria de Estado da fazenda - SEfa: www.sefa.
pa.gov.br e no site www.compraspara.pa.gov.br.
rENaTa da coSTa SoUSa MEirElES
Presidente da comissão Permanente do ProfiSco ii

Protocolo: 724190

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo nº 012/2021/seFa.
data: 03/11/2021.
Valor Total: r$ 17.600,00.
objeto: contratação do curso “Governança, riscos e compliance no Setor Público”.
fundamento legal: artigo 25, inciso ii, da lei no 8.666/93, e manifestação 
da coNJUr nº 457/2021.
Nome: ioc caPaciTacao lTda, cNPJ/Mf sob nº 10.825.457/0001-99
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 724110

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 3032 de 22 de outubro de 2021 autorizar 6 e 1/2  di-
árias a servidora Maria da Graca TEiXEira liMa, nº 0557025501, aU-
diTor-c, corrEGEdoria faZENdária, objetivo de realizar a oitiva de 
servidora em Santarém-Pa e reunir com o TJE/comarca de Óbidos-Pa, no 
período de 07.11.2021 à 13.11.2021, no trecho Belém - Santarém - obi-
dos - Santarém - Belém.
Portaria Nº 3061 de 29 de outubro de 2021 autorizar 11 e 1/2  
diárias ao servidor caio rUBio dE MElo, nº 0591511801, aUdiTor-a, di-
RETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, objetivo de participar de fis-
calização itinerante na cEcoMT coNcEiÇÃo do araGUaia, no período de 
08.11.2021 à 19.11.2021, no trecho Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 3062 de 29 de outubro de 2021 autorizar 15 e 1/2  
diárias ao servidor JoSE alBErTo BarroS MoHaNa, nº 0324914001, aS-
SiST.TEcNico, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcado-
riaS EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver atividade administrativa na 
cEcoMT araGUaia, no período de 01.11.2021 à 16.11.2021, no trecho 
Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 3080 04 de novembro de 2021 aUToriZar 1/2diária 
ao servidor SÉrGio aUGUSTo PiNHEiro fraNco dE Sá, nº 0592475403, 
GErENTE faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
objetivo de reunião para início de obra na unidade cEraT caPaNEMa, no 
período de 04.11.2021, no trecho Belém - capanema - Belém.
Portaria Nº 3081 de 04 de novembro de 2021 autorizar 1/2diária 
a servidora THaiS caValEiro dE MacEdo coElHo, nº 0591576902, GE-
rENTE faZENdario, lotada na cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTE-
riaiS, objetivo de reunião para início de obra, no período de 04.11.2021, 
no trecho Belém - capanema - Belém.
Portaria Nº 3082 de 04 de novembro de 2021 autorizar 1/2diária 
ao servidor GaBriEl BorGES TriNdadE, nº 0324843702, MoToriSTa, 
cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de conduzir veículo 
oficial, transportando servidor desta SEFA, no período de 04.11.2021, no 
trecho Belém - capanema - Belém.
Portaria Nº 3083 de 04 de novembro de 2021 autorizar 2 e 1/2  
diárias ao servidor Jairo MEScoUTo da SilVa, nº 0514966501, aG. dE 
PorTaria, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. TaPa-
JÓS, objetivo de auxiliar na operação de fiscalização de mercadorias em 
trânsito, no período de 03.11.2021 à 05.11.2021, no trecho Óbidos - San-
tarém - Óbidos.
Portaria Nº 3084 de 04 de novembro de 2021 autorizar 1/2 diária 
ao servidor JoSE MiGUEl darcY JUNior, nº 0520866101, MoToriSTa, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, 
objetivo de conduzir veiculo junto a gerente de administração em visita 
técnica a unidade, no período de 04.11.2021, no trecho Marabá - rondon 
do Pará - Marabá.
Portaria Nº 3085 de 04 de novembro de 2021 autorizar 1/2 diária 
a servidora aNa Marcia MENdES BraGa, nº 0522588401, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBU-
Tária dE MaraBá, objetivo de realizar visita tecnica a unidade para inven-
tariar o patrimônio, no período de 04.11.2021, no trecho Marabá - rondon 
do Pará - Marabá.
Portaria Nº 3086 de 04 de novembro de 2021 autorizar 1/2 diária 
ao servidor  Joao BaTiSTa PENa doS SaNToS, nº 0508150501, MoTo-
riSTa, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE aBa-
ETETUBA, objetivo de conduzir servidor para realizar fiscalização, no período 
de 04.11.2021 à 05.11.2021, no trecho abaetetuba - Moju - Barcarena.
Portaria Nº 3087 de 04 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor raiMUNdo fEliX dE aVElar, nº 0324884401, aUX. 
dE adMiNiSTracao, coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.TriB./
NÃO TRIBUTÁRIA DE BREVES, objetivo de conduzir veiculo oficial para a 
revisão anual, no período de 05.11.2021 à 08.11.2021, no trecho Breves 
- Belém - Breves.

Protocolo: 724083

editaL de NotiFicaÇÃo
.

aiNF de trÂNsito - cerat aLtaMira
o ilmo. coordenador de administração Tributária e Não Tributária da Se-
cretaria de Estado da fazenda do Estado do Pará, no município de altamira, 
faZ SaBEr, aos titulares e/ ou representantes legais da empresa abaixo 
relacionada, que foi lavrado o Auto de Infração e Notificação Fiscal de Trân-
sito, ficando V.Sas. Intimado a recolherem os Créditos Tributários no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da data em que se considerem notificados 
os contribuintes, na forma do Art. 14, §3º,III da Lei nº 6.182/98, ficando 
garantida a redução de 50% (cinquenta por cento) da multa, na forma do 
art. 5º, §2º,i da lei 6.182/98, salvo interposição de impugnação, em igual 
prazo, a Julgadoria de 1ª Instância, findo o qual sujeitar-se-á à cobrança 
executiva do débito.

aiNf Tad coNTriBUiNTE i. E. / cPf 
812021510000317-1 812020390003053 adEVailToN PErEira dE SoUSa 034.555.962-23

Mario cESar HollaNda caMPoS
coordenador da cEraT altamira

Protocolo: 724050
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editaL de NotiFicaÇÃo FiscaL – ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
o coordenador Executivo Especial de administração Tributária de Substi-
tuição Tributária – cEEaT-ST, desta Secretaria de Estado da fazenda, no 
uso de suas atribuições.
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi aberta ordEM dE SErViÇo E 
NoTificaÇÃo fiScal n° 172021820000055-4, cujos dados da empresa são:
raZÃo Social: r. d. KlEiN TaBacoS
cNPJ: 22.417.529/0001-48
No exercício das funções de auditor fiscal na Secretaria de Estado da fa-
zenda e nos termos do art. 11 da lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1988 
e dos arts. 65 e 66 da lei nº 5.530, de 13 de Janeiro de 1989, c/c os arts. 
124 e 744 do regulamento do imposto sobre operações relativas à circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte interes-
tadual e intermunicipal e de comunicação – icMS, aprovado pelo decreto 
nº 4.676, de 18 de Junho de 2001, iniciou-se à ação fiscal no contribuinte 
acima identificado, o qual fica NOTIFICADO a apresentar no prazo de 15 
(quinze) dias, contado a partir de 15 (quinze) dias após a publicação deste 
Edital, nos termos do inc. iii, § 3º, art. 14 da lei 6.182/98, os documentos 
a seguir discriminados do período de 07/2020 a 09/2021:
- GNrE – GUia NacioNal dE rEcolHiMENTo dE TriBUToS ESTadUaS.
afrE responsável: MaNoEl aNildo fiGUEira BraSil
a entrega pode ser feita diretamente junto a esta coordenação, localizada 
na av. Gentil Bittencourt nº 2566 (4º andar), entre av. José Bonifácio e Trav. 
castelo Branco - São Braz, cEP 66.063.022, no horário de 08:00 as 14:00hs.
ÊNio roBErTo alVES Maia
coordenador fazendário - cEEaT-ST

Protocolo: 724036

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001243 de 04/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007083/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: dilsomar Pinheiro de Sousa – cPf: 328.521.932-72
Marca: fiaT croNoS 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001245 de 04/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007090/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: Manoel Hugo de lima – cPf: 105.673.302-06
Marca: VolKSWaGEN VirTUS HiGHliNE Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001247 de 04/11/2021 - 
Proc n.º 042021730004952/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: adriana Silva de Mesquita – cPf: 620.323.132-00
Marca: cHEV/TracKEr 12T a Pr Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001249 de 04/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007110/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: Bruno da Silva ferreira – cPf: 018.954.622-07
Marca: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT 1.6 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001251 de 04/11/2021 - 
Proc n.º 002021730005380/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: Jairo Bentes da Silva – cPf: 796.841.902-63
Marca: cHEV/TracKEr T a lT 1.0 caMBio aUToMáTico Tipo: Pas/auto-
móvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005710, de 04/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007080/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: Marlito Portugal de Sousa – cPf: 289.220.852-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3155089
Portaria n.º202104005712, de 04/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007079/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Sinval ramos fernandes – cPf: 152.679.032-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TG3273822
Portaria n.º202104005714, de 04/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007098/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 Palheta de andrade – cPf: 142.336.732-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501YG2283872

Portaria n.º202104005716, de 04/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007111/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: augusto Paulo Meira ribeiro – cPf: 147.901.732-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a lTZ/Pas/automovel/9BGJc6920HB127829
Portaria n.º202104005718, de 04/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007092/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Wilson rodrigues ferreira – cPf: 026.042.802-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT2f2067543
Portaria n.º202104005720, de 04/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007088/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: rail Vilhena da costa – cPf: 306.051.212-49
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE2l2014509
Portaria n.º202104005722, de 04/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007084/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose carlos cordeiro de freitas – cPf: 104.196.402-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0fG292632

Protocolo: 724363
Processo (Pae) Nº: 2021/941039

iMPUGNaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
aSSUNTo: rEcUrSo coNTra dEciSÃo dE JUlGaMENTo dE iMPUGNaÇÃo 
doS ÍNdicES ProViSÓrioS PUBlicadoS No dEcrETo Nº 1760/2021.
do PEdido:
Município de Parauapebas, representado pelaProcuradora do Município 
QUÉSia SiNEY GoNÇalVES lUSToSa, Matrícula nº 661 - PorTaria Nº 174, 
inconformado com os termos da decisão proferida pela ilustre Presidente 
do GT cota Parte, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela 
ora recorrente (ofício nº 285/2021 e Protocolo Eletrônico de recebimento 
na SEfa nº 2021/849476), em conformidade com o disposto no art. 
6º, ii do decreto nº 2.057/1993, interpôs rEcUrSo adMiNiSTraTiVo 
requerendo, ao final:
1 - Sejam considerados os valores de faturamento apresentados pela ValE 
S.a., segundo suas próprias demonstrações financeiras e relatório anual 
de lavra de 2019 e 2020, observando-se o disposto no decreto nº 4.478, 
art. 3º iii e art. 5º, V e a elaboração de cálculos considerando somente as 
despesas de custo de lavra dos RAL 2019 - fls. 54-55 (Anexo 02) e RAL - 
2020 - fls. 43 (anexo 03), conforme demonstrativo de cálculo apresentado 
pelo Município;
2 - Seja recalculado o índice provisório e considerados, tão somente, as 
saídas e entradas de mercadorias e serviços para o cálculo do valor adicio-
nado definidos na Lei Complementar nº 63/1990, Art. 3º, § 1º, I, pois não 
seria possível ignorá-las ou violá-las;
3 - Se forem mantidos os índices provisórios estabelecidos no decreto nº 
1.760/2021, sejam informados ao MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, quais os 
custos apropriados citados no anexo Vii da diEf e quais as informações 
foram levadas em consideração para o cálculo de sua cota parte do icMS;
4 - Em cumprimento ao art. 3º, § 5º, da lei complementar n° 63/1990, 
seja informado ao município de Parauapebas todos os valores correspon-
dentes de cada contribuinte, das saídas e entradas de mercadorias e servi-
ços, correspondente aos exercícios de 2019 e 2020, que serviram de base 
para o cálculo do valor adicionado de 2022.
dESiSÃo:
1 –Quanto ao item 1, o decreto n° 4.478/2001 não sofreu nenhuma al-
teração relativamente ao valor da saída a ser computada no cálculo do 
valor adicionado, que continua sendo o mesmo, ou seja, aquele declara-
do na DIEF, o que foi ratificado pela publicação da Instrução Normativa 
nº 16/2021. cabe destacar que as demonstrações financeiras e relatório 
anual de lavra não são documentos previstos na legislação vigente para o 
cálculo do valor adicionado;
2 – Sobre a solicitação do item 2, há de se esclarecer que, conforme me-
todologia descrita na iN 016/2021, não há como considerar tão somente 
as saídas e as entradas declaradas em diEf, visto que deve-se valorar o 
custo do minério extraído do solo, o qual não é declarado em diEf em ra-
zão da não emissão de documentos fiscais de entradas dessas substâncias 
minerais.
3 – Sobre o item 3, segue abaixo demonstrativo do custo dos produtos 
vendidos relativo a substância minério de ferro, referente ao período de 
2020:

dEMoNSTraTiVo do cUSTo dE ProdUÇÃo
iTEM dEScriÇÃo doS cUSToS 2020

1 Material aplicado na produção r$  2.173.296.196,74
2 Mão de obra direta r$  540.444.057,05
3 Mão de obra indireta r$  378.445.677,43
4 custo com transporte na mina r$  1.747.034.330,20
5 depreciação r$  1.832.795.302,00
6 amortização r$  2.072.164,00

7 Exaustão r$  110.194.535,00
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8 cfEM r$  1.509.968.332,28
9 TfrM r$  273.373.368,52
10 Estocagem r$  114.888.978,25
11 Expedição r$  159.427.264,71
12 Transporte próprio para entrega ao comprador r$  1.348.904.083,65
13 Transporte contratado c/ 3º para entrega ao comprador r$  - 
14 custos portuários r$  666.984.221,71

ToTal  r$  10.857.828.511,54 
   

dEMoNSTraTiVo do cUSTo doS ProdUToS VENdidoS
1 Total do custo de produção r$  10.857.828.511,54
2 Mão de obra direta r$  540.444.057,05
3 Mão de obra indireta r$  378.445.677,43

4 = (1-2-3) cUSTo a aProPriar r$  9.938.938.777,06 
5 Qtde de toneladas produzidas r$  109.123.167

6 = (4/5) custo unitário de produção r$  91,08
7 Qtde de toneladas vendidas/transferidas r$  109.469.449

8 = (6x7) custo dos produtos vendidos/transferidos r$  9.970.478.159,35 

4 - Quanto ao item 4, registro que, de acordo com orientação exarada no 
Parecer PGE Nº 639/2021, e em cumprimento ao disposto no § 5º do art. 
3º da lei complementar Nº 63/90 e no § 6º do art. 3º da lei Estadual Nº 
5.645/91, os relatórios com as informações utilizadas pelo Estado do Pará 
para cálculo do valor adicionado do Município de Parauapebas, referentes 
ao ano de 2020, foram extraídos e disponibilizados ao Município, conforme 
e-mail encaminhado para o endereço pmp@parauapebas.pa.gov.br no dia 
21/09/2021, podendo ter cópias físicas extraídas na sede da SEfa pelo 
Prefeito, pelo Procurador do Município (acompanhado de instrumento pú-
blico de nomeação) ou por representante legal (habilitado por procuração 
pública autenticada em cartório), mediante assinatura de recibo no qual 
assume expressamente a responsabilidade pela preservação do sigilo fiscal.
isto posto, mantenho a decisão proferida em primeiro grau.
Belém, 27 de outubro de 2021
Publique-se
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria republicada por ter saido com incorreção.
onde se lê: 21 de agosto de 2021
Leia-se: 27 de outubro de 2021

Protocolo: 724477
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, a partir da sala de sessões do 
Tribunal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre 
Trav. castelo Branco e av. José Bonifácio:
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 11/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17952, aiNf nº 
172018510000163-0, contribuinte PETro aMaZoN PETrÓlEo da aMaZÔ-
Nia lTda, insc. Estadual nº. 15178362-4, advogado: GláUcio BENTES 
GoNÇalVES NETo, oaB/Pa-25276.
Em 11/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17308, aiNf nº 
102016510004117-8, contribuinte alTaMira MaGaZiNE lTda - EPP, insc. 
Estadual nº. 15242764-3, advogado: ToNY GlEYdSoN da SilVa BarroS, 
oaB/Pa-19444.
Em 11/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17956, aiNf nº 
172018510000162-1, contribuinte PETro aMaZoN PETrÓlEo da aMaZÔ-
Nia lTda, insc. Estadual nº. 15178362-4, advogado: GláUcio BENTES 
GoNÇalVES NETo, oaB/Pa-25276.
Em 11/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17778, aiNf nº 
372017510002381-0, contribuinte dBEV BElÉM BEBidaS lTda, insc. Es-
tadual nº. 15515838-4.
Em 11/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18552, aiNf nº 
172020510000091-7,contribuinte TraNSPorTadora aMaZÔNia diESEl 
lTda, insc. Estadual nº. 15159618-2, advogado: icaro aNdradE SilVa 
TEiXEira, oaB/Pa-23464.

Protocolo: 724520

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 art. 16 do decreto 
Estadual nº. 534, de 04/02/2020;
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 o Sr. raMoN GalHardo dE araÚJo, con-
sultor 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 NaSciMENTo 
SaMPaio, fiscal de receitas Estaduais, id. funcional nº. 5096936/1; lU-
caS SaVEGNaGo dE SoUZa, auditor fiscal de receitas Estaduais, id. fun-
cional nº. 59147630/1; NaTaliE Maria BaSToS fraNco, coordenador 
fazendário, id. funcional nº. 57203863/1; PaUla rEGiNa caSTro MarTiNS, 
coordenador fazendário, id. funcional nº. 54183271/2; MarlY aNNE oli-
ViEr 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 Ges-
tão de Metrologia e coordenador fazendário, id. funcional nº. 05724090/1;
VI - Os membros da Equipe de Apoio identificados no inciso V desta Porta-
ria substituem quaisquer dos titulares da comissão Permanente de licita-
ção, 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 os casos e necessidades.
art. 2º - ficam rEVoGadoS os efeitos da Portaria nº 953, de 24 de Maio 
de 2021, publicada na Imprensa Oficial do Estado por meio do Diário Oficial 
nº 34.594, de 25 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

Portaria Nº. 3.115 de 04 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 no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019), 
r E S o l V E:
art. 1º. Tornar sem efeito a publicação da Portaria nº. 3.074/2021/dad/
SEFA, publicada no Diário Oficial nº 34.756, de 04 de novembro de 2021.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Belém/Pa, 04/11/2021.
aNÍdio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa /Pa

Protocolo: 724801

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 140/2021
objeto: Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de trans-
porte de colaboradores à serviço do Banpará, via aplicativo para smartpho-
ne, com acesso à internet, com apoio operacional e tratamento de dados.
Valor Total: r$-720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) – estimado anual
data de assinatura: 01.11.2021
Vigência: 01.11.2021 a 31.10.2022
crEdENciaMENTo Nº 001/2021
contratado: UBEr do BraSil TEcNoloGia lTda.
Endereço: av. domingos odália filho, nº 301, 15º andar, Sala 1.501 -  
Bairro: centro
cEP:  06010-067  osasco/SP
Telefone: (11) 98790 0446
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 724354

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  04
contrato Nº:  008/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de impressão corporativa, có-
pias e digitalização de documentos em rede de dados – contemplando 
todos os componentes da solução formada por hardware, software, aces-
sórios, serviços de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, 
fornecimento de insumos (inclusive papel) e demais itens fundamentais 
para a prestação dos referidos serviços.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 007/2017
data de assinatura do aditivo: 29.10.2021
Vigência do aditivo: 29.10.2021 a 31.01.2022
objeto do aditivo: revisão contratual em razão variação de preços e cus-
tos decorrentes de fatos imprevisíveis, configurando-se álea extraordiná-
ria e visando ao reequilíbrio econômico-financeiro original do Contrato nº 
008/2018.
fundamento legal do aditivo: artigo 57, ii da lei nº 8.666/93 e no art. 95, 
item 1, alínea “c” do regulamento de licitações e contratos do Banpará.
Valor Global atualizado do contrato: r$ 4.163.163,15 (quatro milhões, cento 
e sessenta e três mil, cento e sessenta e três reais e quinze centavos)



 diário oficial Nº 34.757  25 Sexta-feira, 05 DE NOVEMBRO DE 2021

contratado: c2a Serviços em Tecnologia da informática
Endereço: av. Gentil Bittencourt Nº 554 – a – Batista campos
cEP:  66035-340  Belém/Pa
Telefone: (91) 4008 4008
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 724095

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 1253 de 03 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/924570.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 01/12/2021, a servidora roSaNGEla araÚJo GUa-
rá, cargo daTilÓGrafo, matrícula n° 5266483/1, da EScola TÉcNica 
do SUS para o 3º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
Portaria N° 1254 de 03 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1234019.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora SElMa criSTiNa caNiZo loBaTo da rocHa, car-
go aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula n° 54194496/1, do HoSPiTal 
rEGioNal - SaliNÓPoliS para a diViSÃo dE dirEiToS E VaNTaGENS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
03.11.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 724252
Portaria N° 947 de 04 de NoVeMBro 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 2021/1138843.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 01/11/2021, os efeitos na Portaria coletiva nº 622 
de 10/09/2020, publicada no doE nº 34.344 de 15/09/2020, que prorro-
gou a cessão a fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNNa, da servidora riTa Maria dE MoUra SEaBra, matrícula 
nº 5077508/1, cargo aUXiliar dE SaÚdE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
04.11.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 724632
Portaria Nº. 15/2021-deaUds/sesPa
a diretora do departamento de auditoria em Saúde, da Secretaria de Esta-
do de Saúde Pública do Pará - dEaUdS/SESPa, no uso de suas atribuições 
legais e,
considerando a PorTaria Nº 0295 – GaBiNETE do SEcrETário/SESPa 
de 13 de aBril de 2021, publicado no doE nº 34.551 de 14/04/2021.
rESolVE:
designar o auditor em Saúde do Sistema Nacional de auditoria – SNa, 
componente Estadual, José dos Santos Brito, matrícula 5141931/1 (dE-
aUdS/SESPa) e como colaboradoras, Glenda fonseca cunha, matrícula 
5962544/1 (dEaUdS/SESPa), lucialina Karol damas ferreira Martins, ma-
trícula 5937295/2 e Watina leite de Souza, matrícula 57198909/3 (12º 
crS/SESPa), sob a coordenação do primeiro, para procederem auditoria 
em 04 (quatro) Prontuários, referente a Procedimentos cirúrgicos, en-
volvendo Órteses, Próteses e Materiais Especiais (oPME), no exercício de 
2012 a 2017, que será realizada no Hospital regional Público do araguaia, 
no período de 11 a 12 de novembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 04 de novembro de 2021.
Sabrina Torres lopes
diretora do dEaUdS/SESPa

Protocolo: 724113
Portaria N° 943 de 03 de NoVeMBro 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,
r E S o l V E:
adMiTir, através do convênio/fUNrUral, EliSEU PiNHo dE frEiTaS, 
como operador de raio-X no centro de Saúde nº 02 a partir de 01/11/1977, 
para fins de regularização funcional, conforme processo 2016/15209.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Portaria N° 944 de 03 de NoVeMBro 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,

r E S o l V E:
diSPENSar, a contar de 01/01/1978, EliSEU PiNHo dE frEiTaS, como 
Operador de Raio-X para fins de regularização funcional, conforme proces-
so 2016/15209.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 724076
Portaria N° 945 de 03 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/1233458.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 01.11.2021, o contrato administrativo do servidor 
WalBEr BaSToS PorTilHo, matrícula nº 5960853/1, cargo de farMa-
cÊUTico, lotado na UNidadE MiSTa – oEira do Pará.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
03.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 724531
Portaria N° 0946 de 04 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, bem como o teor do Processo 
administrativo Eletrônico n° 2021/1120815.
coNSidEraNdo o art. 34-a do decreto Estadual nº 1.338 de 31.07.2015, 
em observância ao art. 32 a 34 da lei nº. 5.810/94, que dispõe sobre o 
cumprimento do estágio probatório de servidor público civil, ocupante de 
cargo de provimento efetivo,
E CONSIDERANDO ainda, o parecer conclusivo final apresentado pela 
comissão Especial de avaliação de desempenho – cESad/Nc, instituída 
pela PorTaria Nº 441 de 06.05.2016.
rESolVE:
HoMoloGar, a avaliação de desempenho do Estágio Probatório do (a) ser-
vidor (a) relacionado (a) abaixo, considerando-o (a) apto (a) para exercer o 
cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.

MaTrÍcUla NoME carGo loTaÇÃo coNcEiTo

5902994/1 iNGrid do Socorro da SilVa 
PirES dE alMEida

TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

dEParTaMENTo 
dE coNTrolE dE 

ENdEMiaS
EXcElENTE

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
04.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 724550
Portaria N.º 928 de 25 de oUtUBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e
coNSidEraNdo o que dispões o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, 
que determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
ampla defesa;
coNSidEraNdo a manifestação jurídica constante no processo nº 
2018/177731, em especial ao contido no sequencial 61;
r E S o l V E:
i – redesignar através da coMiSSÃo PErMaNENTE dE ProcESSo adMi-
NiSTraTiVo diSciPliNar do NÍVEl cENTral/SESPa composta pelos ser-
vidores: fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco, matrícula nº 57191242/1, 
SolaNGE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1e iraNY do So-
corro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1, juntamente com 
os suplentes Myrian Wanessa Moraes Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar 
os indícios de irregularidades administrativas praticadas pela senhora d. P. 
a., em tese, pela prática das transgressões disciplinares previstas no art. 
177, i e Vi e art. 190, iii, da lei Estadual n° 5.810/94, bem como os fatos 
conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos, ficando convalidados 
todos os atos praticados pela comissão constituída anteriormente;
ii – a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação de relatório 
final no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 25 de outubro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 724464
Portaria N° 984, de 04 de NoVeMBro de 2021.
considerando o decreto Estadual nº 310 de 19 de setembro de 2019;
considerando a resolução ciB nº 92 de 16 de setembro de 2019;
considerando a Portaria SESPa nº 680 de 19 de setembro de 2019;
considerando a Portaria SESPa nº 391 de 13 de julho de 2020;
considerando a Portaria 912 de 04 de outubro de 2021;
o Secretário de Estado de Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 138, Parágrafo único, ii da constituição Estadual, resolve:
Publicar a renovação do PacTo dE rEdUÇÃo da MorTalidadE MaTErNa, 
firmado até o presente momento, pelos municípios abaixo relacionados, 
que assumem os termos, condições e obrigações nele contidos:
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 MUNicÍPio PreFeito
1. abaetetuba francineti Maria rodrigues carvalho
2. abel figueiredo antonio dos Santos calhau
3. acará Pedro Paulo Gouvea Moraes
4. afuá odimar Wanderley Salomão
5. alenquer Heverton dos Santos Silva
6. almeirim Maria lucidalva Bezerra de carvalho
7. altamira claudomiro Gomes da Silva
8. anajás Vivaldo Mendes da conceição
9. ananindeua daniel Barbosa Santos
10. augusto correa francisco Edinaldo Queiroz de oliveira
11. aurora do Pará Vanessa Gusmão Miranda
12. aveiro Vilson Gonçalves
13. Bagre cleberson farias lobato rodrigues
14. Baião lourival Menezes filho
15. Barcarena José renato ogawa rodrigues
16. Belém Edmilson Brito rodrigues
17. Belterra Jociclélio castro Macedo
18. Benevides luziane de lima Solon oliveira
19. Bom Jesus do Tocantins João da cunha rocha
20. Bonito Michel assad
21. Bragança raimundo Nonato de oliveira
22. Brasil Novo Weder Makes carneiro
23. Brejo Grande do araguaia Jesualdo Nunes Gomes
24. Breu Branco flávio Marcos Mezzomo
25. Breves José antonio azevedo leão
26. Bujaru Miguel Bernardo da costa Junior
27. cachoeira do Piriá raimundo Nonato alencar Machado
28. cametá Victor correa cassiano
29. canaã dos carajás Josemira raimunda diniz Gadelha
30. capanema francisco ferreira freitas Neto
31. capitão Poço João Gomes de lima
32. castanhal Paulo Sergio rodrigues Titan
33. colares Maria lucimar Barata
34. conceição do araguaia rondiney de oliveira Mundoco
35. concórdia do Pará Elias Guimarães Santiago
36. curionópolis Mariana azevedo de Sousa Marquez
37. cumaru do Norte célio Marcos codeiro
38. curralinho cleber Edson dos Santos rodrigues
39. curuá Givanildo Picanço Marinho
40. curuça Jefferson Ferreira de Miranda

 41. dom Eliseu Gersilon Silva da Gama
 42. Eldorado dos carajás iara Braga Miranda
 43. faro Paulo Vitor Mileo Guerra carvalho
 44. floresta do araguaia Majorri cerqueira da Silva aquino Santiago
 45. Garrafão do Norte Maria Edilma alves de lima
 46. Goianésia do Pará francisco david leite rocha
 47. Gurupá João da cruz Teixeira de Souza
 48. igarapé açu Normando Menezes de Souza
 49. igarapé Miri roberto Pina oliveira
 50. inhangapi Egilásio alves feitosa
 51. ipixuna do Pará artemes Silva de oliveira
 52. irituia Marcos de lima Pinto
 53. itaituba Valmir climaco de aguiar
 54. itupiranga Benjamin Tasca
 55. Jacundá itonir aparecido Tavares
 56. limoeiro do ajuru alcides abreu Barra
 57. Mãe do rio José Villeigagnon rabelo oliveira
 58. Magalhães Barata Marlene da Silva Ponte
 59. Marabá Sebastião Miranda filho
 60. Maracanã reginaldo de alcantara carrera
 61. Marapanim cleiton anderson ferreira dias
 62. Marituba Patricia ronielly ramos alencar Mendes
 63. Medicilândia Julio cesar do Egito
 64. Melgaço José delciclley Pacheco Viegas
 65. Mocajuba cosme Macedo Pereira
 66. Moju Maria Nilma Silva de lima

 67. Mojuí dos campos Marco antonio Machado lima

 68. Muaná Eder azevedo Magalhães

 69. Nova Esperança do Piriá alcineia do Socorro carmo dos Santos
 70. Nova ipixuna Maria da Graça Medeiros Matos
 71. Nova Timboteua claudia do Socorro Pinheiro Neto
 72. Novo Progresso Gelson luiz dill
 73. Novo repartimento Valdir lemes Machado
 74. Óbidos Jaime Barbosa da Silva
 75. oeiras do Pará Gilma drago ribeiro
 76. oriximiná José William Siqueira da fonseca
 77. ourém francisco roberto Uchoa cruz
 78. ourilândia do Norte Julio cesar dairel
 79. Pacajá andré rios de rezende
 80. Palestina do Pará cláudio robertino alves dos Santos
 81. Paragominas João lucidio lobato Paes
 82. Parauapebas darci José lermen
 83. Pau d´arco fredson Pereira da Silva
 84. Peixe Boi João Pereira da Silva Neto
 85. Piçarra laane Barros lucena fernandes
 86. Placas leila raquel Possimoser
 87. Portel Vicente de Paulo ferreira oliveira
 88. Porto de Moz rosibergue Torres campos
 89. Prainha davi Xavier de Moraes
 90. Primavera aureo Bezerra Gomes
 91. Quatipuru José augusto dias da Silva
 92. redenção Marcelo frança Borges
 93. rio Maria Márcia ferreira lopes
 94. rondon do Pará adriana andrade de oliveira
 95. ruropolis Joselino Padilha
 96. Salinópolis carlos alberto de Sena filho
 97. Santa Bárbara do Pará Marcus leão colares
 98. Santa cruz do arari Nicolau Euripedes Beltrão Pamplona
 99. Santa izabel do Pará Evandro Barros Watanabe
 100. Santa luzia do Pará adamor aires de oliveira
 101. Santa Maria do Pará alcir costa da Silva
 102. Santa Maria das Barreiras adriano Salomão costa de carvalho filho
 103. Santana do araguaia Eduardo alves conti
 104. Santarém francisco Nelio aguiar da Silva
 105. Santo antonio do Taua Evandro correa da Silva
 106. São caetano de odivelas felipa rodrigues dos Santos rendeiro
 107. São domingos do capim Paulo Elson da Silva e Silva
 108. São domingos do araguaia Elizane Soares da Silva
 109. São felix do Xingu João cleber de Souza Torres
 110. São João da Ponta floriano de Jesus coelho
 111. São João de Pirabas Kamily Maria ferreira araújo
 112. São João do araguaia Marcellane cristina Sobral Martins
 113. São Miguel do Guamá Eduardo Sampaio Gomes leite
 114. Sapucaia Wilton Miranda de lima
 115. Senador José Porfírio dirceu Biancardi
 116. Soure carlos augusto de lima Gouvêa
 117. Tailândia Paulo liberte Jasper
 118. Terra alta Elinaldo Matos da Silva
 119. Tome açu João francisco dos Santos Silva
 120. Tracuateua José Braulio da costa
 121. Trairão Valdinei josé ferreira
 122. Tucumã celso lopes cardoso
 123. Tucuruí alexandre frança Siqueira
 124. Ulianopólis Kelly cristina destro
 125. Uruará Gilson de oliveira Brandão
 126. Vigia Job Xavier Palheta Junior
 127. Viseu isaías José Silva oliveira Neto
 128. Vitória do Xingu Márcio Viana rocha
 129. Xinguara Moacir Pires de farias
     

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do EXMº. Sr. SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
EM  04 dE NoVEMBro dE 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 724471
Portaria Nº. 14/2021-deaUds/sesPa
a diretora do departamento de auditoria em Saúde, da Secretaria de Esta-
do de Saúde Pública do Pará - dEaUdS/SESPa, no uso de suas atribuições 
legais e,
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considerando a PorTaria Nº 0295 – GaBiNETE do SEcrETário/SESPa 
de 13 de aBril de 2021, publicado no doE nº 34.551 de 14/04/2021.
rESolVE:
designar o auditor em Saúde do Sistema Nacional de auditoria – SNa, 
componente Estadual, José dos Santos Brito, matrícula 5141931/1 (dE-
aUdS/SESPa) e como colaboradores, Glenda fonseca cunha, matrícula 
5962544/1 (dEaUdS/SESPa) e dayvson Wallyson Moura Gonçalves, ma-
trícula 5960109/1 (11º crS/SESPa) sob a coordenação do primeiro, para 
procederem auditoria em 15 (quinze) Prontuários, referente a Procedimen-
tos cirúrgicos, envolvendo Órteses, Próteses e Materiais Especiais (oPME), 
no exercício de 2012 a 2017, que será realizada no Hospital regional do 
Sudeste do Pará dr. Geraldo Veloso, no período de 08 a 10 de novembro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 04 de novembro de 2021.
Sabrina Torres lopes
diretora do dEaUdS/SESPa

Protocolo: 724617

errata
.

errata PUBLicaÇÃo do 2 ta ao contrato 60/2019 processo 
2021/792360 e anexos protocolo 695017, publicado no do 34.678 
de 23 de agosto de 2021.
onde se lê:
-claUSUla TErcEira- do Valor”.
..... apresentando reajuste de 20% (vinte por cento)
- Na PUBlicaÇÃo- do Valor
... apresentando reajuste de 20% (vinte por cento)
Leia-se:
- “claUSUla TErcEira- do Valor”.
... apresentando acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento)
- Na PUBlicaÇÃo- do Valor
... apresentando acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento)

Protocolo: 724081
errata

Fica retificado na PORTARIA N° 780 DE 01/09/2021, publicada no 
doe Nº 34.690 de 03/09/2021, que estabelece a transferência de re-
cursos do fundo Estadual de Saúde para os fundos Municipais de Saúde 
e aos Estabelecimentos assistenciais de Saúde - EaS sob gestão estadual, 
originários da Portaria GM/MS 3.712 de 22 de dezembro de 2020, a qual 
institui, em caráter excepcional, incentivo financeiro federal de custeio 
para o fortalecimento do acesso às ações integradas para o rastreamento, 
detecção precoce e controle do câncer no Sistema Único de Saúde e dá 
providências correlatas, o seguinte;
oNde se LÊ: Programa de Trabalho 10.302.1507.7684 – coVidPa
Leia-se: Programa de Trabalho 10.302.1507.8878
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
03.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 724133

coNtrato
.

coNtrato N.º 78/2021 -Processo Nº 2021/75367
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica/SESPa E a EM-
PrESa 31 coMErcio E SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo EM EQUiPaMENToS 
ElETroMEcÃNicoS - EirEli.
do oBJETo: constitui o objeto do presente instrumento a contratação de 
empresa especializada em Grupo Gerador para a realização de manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças - Grupo Gerador- Mo-
delo do Motor MWN Td 229-Ec6, gerador WEG GTa-103114 KVa,VSca ST 
2000B, que distribui energia elétrica para o prédio e câmaras da central 
Estadual de Imunobiológicos - CEI de acordo com as especificações descri-
ção do anexo i do termo de referência processo 2021/75367.
do Valor:  o valor do presente contrato é de r$ 84.000,00 (oitenta e 
quatro mil reais),
da doTaÇÃo orÇaMENTária: 908302, Elemento de despesa: 339039 e  
fonte de recurso: 0149001435 / 0349001435.
ViGÊNcia:04/11/21 a 03/11/22
daTa da aSSiNaTUra: 04/11/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 724518

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato assisteNciaL Nº 02/2021
Processo nº 2021/1097115
objeto: o presente Termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vigência do contrato assistencial n° 02/2021 por mais 90 (noventa) dias.  
data da assinatura: 04/11/2021;
Vigência: 07/11/2021 à 04/02/2022.

GT - orÇaMENTo
dotação orçamentária: 7684

Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0149 / 0349 / 0103 / 0303 / 0101 / 0301

ação ------------- Valor Global r$ 1.440.000,00
Valor Mensal: r$ 480.000,00

coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
coNTraTado: HoSPiTal BETESda
MaNTENEdora:  iNSTiTUiÇÃo GaBriEl aUGUSTo – iGa
ordENador dE dESPESa: rÔMUlo rodoValHo GoMES.

Protocolo: 724593

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo UNiLateraL do coNtrato Nº 68.16, Fir-
Mado eNtre secretaria de estado de saÚde PÚBLica e eM-
Presa W Bastos costa serViÇos – Me.
oBJETo: constitui objeto deste termo a rescisão unilateral do contrato 
n° 68.16, que tem por objeto a contratação de empresa de manutenção 
preventiva e corretiva do grupo gerador – modelo do motor MWM Td 229-
Ec6, gerador WE6 GTa 103/114 KVa, USca ST 2000B que distribui energia 
elétrica para prédio e câmera da central de imunobiologicos /cEi.
fUNdaMENTaÇÂo: Em razão da conclusão do processo licitatório para con-
tratação de nova empresa para prestação de serviço manutenção preventi-
va e corretiva do grupo gerador e em razão da clausula terceira do 5º Ta – 
da ViGÊNcia- SUB claÙSUla ÙNica- o contrato poderá ser extinto desde 
que conveniente para administração publica e previamente autorizado por 
autorizado por autoridade competente.
data da assinatura: 04/11/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 724521

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa

12º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para coNtrataÇÃo 
teMPorÁria

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e V da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 801, de 01/10/2021 (doE 
34.722, de 04.10.2021), que constituiu a comissão organizadora de 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
r E S o l V E:
HOMOLOGAR, o Resultado Final do 12º Processo Seletivo Simplificado – 
PSS, para contratação em caráter temporário dos profissionais aprovados 
no certame, de acordo com o Edital 003/2021 – 12º PSS/SESPa, para 
lotação no centro de Saúde de São caetano de odivelas.

N° inscrição função Nome do candidato Nota final
20210201376665 aGENTE adMiNiSTraTiVo GiZEllY foNSEca SaldaNHa 34,10
2021020106752 aGENTE adMiNiSTraTiVo aYrToN SoUZa MacHado 30,60
2021020129556 aGENTE dE arTES PráTicaS SaNdra SUElY SaNToS do ESPiriTo SaNTo 31,00
20210201377486 aGENTE dE arTES PráTicaS rafaEl PiNHo faVacHo 29,50
20210201377281 aGENTE dE arTES PráTicaS WillaNS MoNTEiro alBUQUErQUE 29,00
20210201309850 aGENTE dE PorTaria aUGUSTo MaciEl coSTa 37,00
20210201350614 aGENTE dE PorTaria roNaldo caSTilHo doS SaNToS 30,00
20210201377394 aGENTE dE PorTaria BrENa MaYara aTaidE Sarraf 30,00
2021020102149 aSSiSTENTE Social VaNESSa THaiS dE araUJo PaiVa 27,80
20210201173588 ENfErMEiro VaNESSa dE KaSSia SaNTaNa UcHÔa 27,80
2021020143657 ENfErMEiro lUcaS MaNUEl aBrEU dE JESUS 26,10
2021020119583 ENfErMEiro lUiZ oTaVio PErEira dE aSSUNcao 25,60
20210201315792 ENfErMEiro WESllaNa dE oliVEira fErrEira GoNÇalVES 19,70
2021020142323 ENfErMEiro Marcia lETicia oliVEira da SilVa 19,30
20210201374216 farMacÊUTico THaMirES lariSSa rodriGUES fErrEira 17,50
2021020178236 NUTricioNiSTa caroliNE rEGiNa SilVa da SilVa 26,60
2021020118838 TÉcNico dE ENfErMaGEM Bill dlEoN alEiXo rENdEiro 38,50
20210201245338 TÉcNico dE ENfErMaGEM WaNdErSoN YUri liSBoa dE MoraES 38,20
20210201337832 TÉcNico dE ENfErMaGEM clEoNicE PErEira BarroS 37,00

coNVocar, os candidatos aprovados no certame para comparecimento no 
dia 8 de novembro de 2021, conforme horários e endereço publicados no 
site do processo seletivo (www.sipros.pa.gov.br), munidos dos documen-
tos comprobatórios listados no anexo Vi do Edital (originais e cópias), para 
fins de análise e assinatura de contrato.
o candidato que possuir vínculo público acumulável, conforme previsto na 
legislação, deverá apresentar declaração do órgão com o qual mantém vín-
culo, devendo constar o tipo de vínculo e horário de trabalho, para fins de 
comprovação de compatibilidade de horário. a não comprovação de com-
patibilidade ensejará a desclassificação do candidato, conforme previsto no 
item 2, letra “J” do Edital.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE, GaBiNETE do SEcrETário 
dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 05.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 724724

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

5º terMo aditiVo ao coNVÊNio assisteNciaL Nº 02/2018
Processo nº 2020/26735
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto contemplar, em cará-
ter temporário, o acréscimo de r$500.000,00 (quinhentos mil reais) refe-
rentes à despesa de custeio, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 
3.304 de 12 de dezembro de 2019, na qual Habilita o Estado, Município ou 
distrito federal a receber recursos referentes ao incremento temporário 
do limite financeiro da assistência de Média e alta complexidade (Mac).
data da assinatura: 03/11/2021;
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Vigência: o Termo passa a vigorar a partir de sua data de publicação.
dotação orçamentária: 908878; Elemento de despesa: 335043; fonte de 
recurso: 0349008200; ação: 260219.
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
coNVENENTE: HoSPiTal E MaTErNidadE SaNTo aNToNio.
MaNTENEdora: aSSociaÇÃo Social UNiVida TaUá.
ordENador dE dESPESa: rÔMUlo rodoValHo GoMES.

Protocolo: 724088

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.414 de 03 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publi-
cada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento 
do servidor MaUro fErNaNdo ScHMidT, que se deu na data de 22 de 
outubro de 2021 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei 
nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, do servidor MaUro 
fErNaNdo ScHMidT, id. funcional nº 57188549/1, ocupante do cargo 
de Psicólogo, lo tada na Unidade de referencia Especializada - Presidente 
Vargas, no período de 22 de outubro de 2021 a 22 de outubro de 2021, 
conforme certidão de casamento Matrícula n° 067934 01 55 2021 2 00210 
221 0054237 10.
 ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 22 de outubro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 04/11/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.403 de 03 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/1242730.
rESolVE:
caNcElar, a partir de 06.12.2021, de acordo com o artigo 93, § 1º da 
lei nº. 5810 de 24.01.1994, a licença Sem Vencimentos, concedida atra-
vés da Portaria nº. 467 de 24.03.2020 publicada em doE nº. 34.275 de 
08.07.2020, da servidora adriaNE TriNdadE Mafra GaMa, matrícula 
nº. 5883660/2, ocupante do cargo de Técnico Patologia clinica, lotada no 
laboratório central.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 04.11.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 724037

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 208 de 03/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo dE ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 26 a 28/11/2021.
Quantidade: 02 e ½ (Duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: igarapé-Miri-Pa.
Servidor: antonio carlos Nazaré Monteiro/ Mat. 5143365-2/ Téc. em Pat. 
clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 724242
Portaria Nº 205 de 03/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo dE ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 19 a 21/11/2021.
Quantidade: 02 e ½ (Duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: Bonito-Pa.
Servidor: antonio carlos Nazaré Monteiro/ Mat. 5143365-2/ Téc. em Pat. 
clínica
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 724224
Portaria Nº 206 de 03/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo dE ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 19 a 21/11/2021.
Quantidade: 02 e ½ (Duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: Bonito-Pa.
Servidor: roselene da costa Gama / Mat. 57189082-1 / Téc. em Pat. clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 724229

Portaria Nº 207 de 03/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo dE ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 26 a 28/11/2021.
Quantidade: 02 e ½ (Duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: igarapé-Miri-Pa.
Servidor: roselene da costa Gama / Mat. 57189082-1 / Téc. em Pat. clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 724237

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria N° 258 de 26 de oUtUBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado do doE N° 28.508/18.07.1997.
rESolVE:
EXclUir o nome do (a) servidor (a) criSTiNa SarMaNHo MEdEiroS, 
matrícula 57198135/1, cargo Enfermeiro, da Portaria coletiva n° 1.952 
de 29/08/2011, publicada em Diário Oficial n° 32.001 de 19.09.2011, que 
homologou o estágio probatório do (a) referido (a) servidor (a).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria iNdiVidUaL N°787 de 26 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.
coNSidEraNdo o art. 34-a do decreto Estadual nº 1.338 de 31.07.2015, 
que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório de servidor público 
civil, ocupante de cargo de provimento efetivo;
CONSIDERANDO ainda, o relatório final apresentado pela Comissão Espe-
cial de avaliação de desempenho – cESad/1crS, instituída pelas Portarias 
nº 491/2008, nº 1.539/2011 e nº 416/2012.
rESolVE:
HoMoloGar, a avaliação de desempenho do Estágio Probatório, do (a) 
servidor (a) abaixo relacionado (a), considerando-o (a) apto (a) para exer-
cer o cargo, com conceito obtido de acordo com seu respectivo processo.

MaTricUla NoME carGo loTaÇÃo ProcESSo coNcEiTo

57198135/1 criSTiNa SarMa-
NHo MEdEiroS ENfErMEiro UE aBriGo JoÃo 

PaUlo ii
2009/155372
2021/779304 EXcElENTE

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 724248

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 623 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) ciria rEGiNa PaES dE SoUZa matrícula 57207817-1 
cargo TEcNico dE ENfErMaGEM regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) ccdQ/1°crS 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de21.10.14 a 20.10.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.12.21 a 04.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724431
Portaria Nº. 622 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) NilSoN TaVarES NUNES matrícula 54191398-1 cargo 
aGENTE adMiNiSTraTiVo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) ccdQ/1°crS 01 (um) mês de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio de 19.07.11 a 18.07.14.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 13.12.21 a 11.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724425
Portaria Nº. 634 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
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 dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) YaSMiNi fUKUSUMa dE alMEida matrícula 54190147-1 
cargo PSicoloGo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada 
(o) no (a) caPS rENaScEr 01 (um) mês de licença Prêmio, corresponden-
te ao triênio de 30.06.12 a 29.06.15.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 20.12.21 a 218.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724713
Portaria Nº. 635 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
  coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) aNa claUdia araUJo diNEllY SiroTHEaU, matrícula 
57190712-1 cargo de NUTricioNiSTa  regime jurídico de Estatutário Efe-
tivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrES PrESidENTE VarGaS 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 16.10.13 a 15.10.16.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.12.21 a 29.01.22 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724743
Portaria Nº. 621 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Tarida da coSTa dE araUJo matrícula 54195169-2 
cargo ENfErMEira regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lo-
tada (o) no (a) 1°crS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio de 03.03.14 a 02.03.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.01.22 a 30.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724186
Portaria Nº. 620 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) JoSE Maria GoNÇalVES PiNHEiro matrícula 57197604-1 
cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrE rEdUTo 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 26.05.17 a 25.05.20.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 13.12.21 a 11.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724183
Portaria Nº. 619 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) rEJaNE SilVEira BaPTiSTa matrícula 55590087-2 
cargo TEcNico dE ENfErMaGEM regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrE dEMETrio MEdrado 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 21.10.14 a 20.10.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.21 a 07.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724176
Portaria Nº. 616 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) irolEda EdiTH foNSEca aMoriM matrícula 54187901-2 
cargo PSicoloGo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada 
(o) no (a) caPS rENaScEr 01 (um) mês de licença Prêmio, corresponden-
te ao triênio de 11.02.11 a 10.02.14.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 20.12.21 a 19.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724084

Portaria Nº. 617 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) cEliNa MoNTEiro aZEVEdo SilVa matrícula 5492771-
2 cargo PSicoloGo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lo-
tada (o) no (a) caPS rENaScEr 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio de 19.10.14 a 18.10.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.21 a 30.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724106
Portaria Nº. 618 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Maria VaNErES BaTiSTa PiNHo matrícula 57207916-1 
cargo TEcNico dE ENfErMaGEM regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) caPS rENaScEr 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 24.10.11 a 23.10.14.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 18.12.21 a 17.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724151
Portaria Nº. 631 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) Karla adraiaNa NEGrao dE MElo matrícula 
54185874-4 cargo MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UrE dEMETrio MEdrado 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 31.08.10 a 30.08.13.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 16.11.21 a 15.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724524
Portaria Nº. 632 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) EMilia caroliNa carValHo dE BarroS lira Bra-
MaTTi matrícula 2004143-3 cargo odoNToloGo regime jurídico de Esta-
tutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 26.02.16 a 25.02.19.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 21.12.21 a 19.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724543
Portaria Nº. 633 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) lorENa MENdoNÇa caNicEiro BENTES matrícula 
57194955-1 cargo farMacEUTico BioQUiMico regime jurídico de Es-
tatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrE diPE 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 10.03.11 a 09.03.14.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 29.11.21 a 28.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724560
Portaria Nº. 624 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) KEila criSTiNa do roSario SilVa matrícula 57174895-2 
cargo ENfErMEiro regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lo-
tada (o) no (a) UrE MarcEllo caNdia 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 29.10.13 a 28.10.16.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 16.11.21 a 15.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724446
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Portaria Nº. 625 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) ZEliNda Maria aMaral MaMEdE matrícula 5143420-
1 cargo daTiloGrafo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) UBS NoSSa SENHora da PaZ 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 02.07.02 a 01.07.05.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.21 a 30.11.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa
Portaria Nº. 626 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) ZEliNda Maria aMarla MaMEdE, matrícula 5143420-
1 cargo de daTiloGrafo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UBS NoSSa SENHora da PaZ 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 02.07.05 a 01.07.08.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.12.21 a 29.01.22 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa
Portaria Nº. 627 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) ZEliNda Maria aMarla MaMEdE, matrícula 5143420-
1 cargo de daTiloGrafo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UBS NoSSa SENHora da PaZ 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 02.07.11 a 01.07.14.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 30.01.22 a 30.03.22 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724483
Portaria Nº. 628 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) dora doS SaNToS SoarES, matrícula 6061079-2 cargo de 
aGENTE dE PorTaria  regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) UBS NoSSa SENHora da PaZ 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 04.01.09 a 03.01.12.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 04.11.21 a 30.12.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa
Portaria Nº. 629 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) dora doS SaNToS SoarES, matrícula 6061079-2 cargo de 
aGENTE dE PorTaria  regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) UBS NoSSa SENHora da PaZ 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 04.01.12 a 03.01.15.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 31.12.21 a 28.02.22 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa
Portaria Nº. 630de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) dora doS SaNToS SoarES, matrícula 6061079-2 cargo de 
aGENTE dE PorTaria  regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) UBS NoSSa SENHora da PaZ 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 04.01.12 a 03.01.15.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.03.22 a 29.04.22 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 04.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 724506

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

Portaria N° 015  de 27 de oUtUBro de 2021
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor  do PaE nº 2021/1129322.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/ 24.01.1994, a ser-
vidora GracilENE caVallEro BEZErra da SilVa, matrícula 54195244/2, 
cargo de Enfermeira, regime Jurídico de Estatutário Efetivo,  lotada no 2º 
centro regional de Saúde,  02 (dois) meses de licença Prêmio correspon-
dente ao triênio de 19.07.2015 a 18.07.2018.
aUToriZar, que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no pe-
ríodo de 20.12.2021 a 18.01.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE,  rEGiSTra-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
em: 27.10.2021
carlos Marió de Brito Kató
diretor do 2º centro regional de Saúde

Protocolo: 724648
Portaria N° 016  de 03 de NoVeMBro de 2021
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através  da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor  do PaE nº 2021/1129178.
rESolVE:
dETErMiNar de comum acordo, que a servidora laUaNY dE NaZarÉ da 
SilVa BriTo, matrícula 5816432/2,  ocupante do cargo de  assistente 
Social,  regime Jurídico de  Estatutário Efetivo, lotada no 2º centro 
regional de Saúde, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da PorTaria Nº 005 de 05/11/2020, correspondente ao triênio de 
03/03/2017 a 02/03/2020, no período de 20/12/2021 a 18/01/2022, no 
total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
em: 03.11.2021.
carlos Marió de Brito Kato
diretor do 2º centro regional de Saúde

Protocolo: 724666

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata de diárias
Portarias nº 805,806,807,808 e 809 de díárias de 03/11/2021 doe: 
34.756 ProtocoLo 723417
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 labo-
ratoriais, assim como conversa com as gestões municipais.
onde se lê: José Solon Barbosa, leidiane oliveira  Silva Malcher, Manoel 
oliveira dos Santos.
Leia-se: José Solon Barbosa, leidiane oliveira Silva Malcher e Manoel lo-
pes dos Santos.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 724046

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 843 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação para batedores de açaí em processamento 
de frutos para obtenção da polpa, utilizando técnicas de branqueamento.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi -Pa–Brasil | Período: 08 à 12/11/2021 | Nº de diárias: 
cinco meias diárias.
Servidores: Maria do Socorro Portela de Jesus  |  cPf: 740.937.622-87  |  
Matrícula: 57205650 |  cargo: agente de Endemias.
luíz Vieira da costa  | cPf: 212.423.722-53  |  Matrícula: 0505198  | car-
go: Técnico de laboratório.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 724257
Portaria Nº 846 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir  servidores que irão realizar capacitação para batedores 
de açaí em processamento de frutos para obtenção de polpa, utilizando 
técnicas de branqueamento.
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origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi -Pa–Brasil | Período: 08 e 09/11/2021 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidor: Vitor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 724291
Portaria Nº 845 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação para batedores de açaí em processamento 
de frutos para obtenção da polpa, utilizando técnicas de branqueamento.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi -Pa–Brasil | Período: 10,11 e 12/11/2021 | Nº de diá-
rias: três meias diárias.
Servidor: antonio ozemir fialho Silva  |  cPf: 448.843.382-00  |  Matrícu-
la: 57194899 |  cargo: Médico Veterinário.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 724280
Portaria Nº 844 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação para batedores de açaí em processamento 
de frutos para obtenção da polpa, utilizando técnicas de branqueamento.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi -Pa–Brasil | Período: 08 e 09/11/2021 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidor: José Moacir Modesto dos reis  |  cPf: 108.111.172-00  |  Matrí-
cula: 106810-1 |  cargo: agente de Vigilância Sanitária.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 724270
Portaria Nº 849 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir  servidores que irão realizar capacitação para batedores 
de açaí em processamento de frutos para obtenção de polpa, utilizando 
técnicas de branqueamento.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi -Pa–Brasil | Período: 12/11/2021 | 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: 724303
Portaria Nº 847 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir  servidores que irão realizar capacitação para batedores 
de açaí em processamento de frutos para obtenção de polpa, utilizando 
técnicas de branqueamento.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi -Pa–Brasil | Período: 10/11/2021 | 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: 724294
Portaria Nº 848 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir  servidores que irão realizar capacitação para batedores 
de açaí em processamento de frutos para obtenção de polpa, utilizando 
técnicas de branqueamento.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi -Pa–Brasil | Período: 11/11/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 724298
Portaria Nº 831 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Participar da III Oficina sobre elaboração de prestação de contas 
do exercício 2021.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém -Pa–Brasil | Período: 08/11/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidores: Mário Moraes chermont filho  |  cPf: 663.815.332-34  |  Ma-
trícula: 5912309-2  |  cargo: diretor.
Tenille Maria oliveira dos Santos  | cPf: 700.569.782-00  |  Matrícula: 
6402938-1  | cargo: chefe da divisão administrativa.
Edmilson francisco do Vale  | cPf: 246.568.872-34  | Matrícula: 5155878-
1  | cargo: agente administrativo.
Normélia Prado lima  | cPf: 213.566.882-68  | Matrícula: 5220033-1  | 
cargo: datilógrafo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 724068

Portaria Nº 832 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão participar da III da Oficina sobre 
elaboração da prestação de contas do exercício 2021.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém -Pa–Brasil | Período: 08/11/2021 | 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: 724071
Portaria Nº 841 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir  servidores que irão realizar junto aos enfermeiros e 
técnicos de enfermagem ( ESf’s e Hospital/centros de Saúde) e digitador 
do SINAN, capacitação de Fichas de Notificação dos agravos relacionados 
a acidentes de Trabalho.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Terra alta -Pa–Brasil | Período: 24/11/2021 | 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: 724122
Portaria Nº 839 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir  servidores que irão realizar junto aos enfermeiros e 
técnicos de enfermagem ( ESf’s e Hospital/centros de Saúde) e digitador 
do SINAN, capacitação de Fichas de Notificação dos agravos relacionados 
a acidentes de Trabalho.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: igarapé-açú -Pa–Brasil | Período: 10/11/2021 | 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: 724109
Portaria Nº 840 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir  servidores que irão realizar junto aos enfermeiros e 
técnicos de enfermagem ( ESf’s e Hospital/centros de Saúde) e digitador 
do SINAN, capacitação de Fichas de Notificação dos agravos relacionados 
a acidentes de Trabalho.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta -Pa–Brasil | Período: 18/11/2021 | Nº de di-
árias: 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: 724117
Portarias nº 833,834,835,836 e 837 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar junto aos enfermeiros e técnicos de enfermagem ( ESf’s 
e Hospital/centros de Saúde) e digitador do sinan, capacitação de fichas 
de Notificação dos agravos relacionados à Acidentes de Trabalho , nos mu-
nicípios adstritos a este 3ºcrS.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim -Pa–Brasil | Período: 05/11/2021 | Nº de diárias: 
meia diária.
igarapé-açú-Pa-Brasil  | Período: 10/11/2021  | Nº de diárias: meia diária.
São João da Ponta-Pa-Brasil  | Período: 18/11/2021  | Nº de diárias: meia diária.
Terra alta-Pa-Brasil  | Período: 24/11/2021  | Nº de diárias: meia diária.
São francisco do Pará-Pa-Brasil  | Período: 26/11/2021: meia diária.
Servidores: Ellen rose dos Santos lima  |  cPf: 637.282.902-97  |  Matrí-
cula: 57198168-  |  cargo: Enfermeira.
luciana do Socorro Neves duarte  | cPf: 680.696.852-04  |  Matrícula: 
57190872  | cargo: agente administrativo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 724086
Portaria Nº 842 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir  servidores que irão realizar junto aos enfermeiros e 
técnicos de enfermagem ( ESf’s e Hospital/centros de Saúde) e digitador 
do SiNaN, capacitação de Fichas de Notificação dos agravos relacionados 
a acidentes de Trabalho.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São francisco do Pará -Pa–Brasil | Período: 26/11/2021 | Nº de 
diárias: meia diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 724101
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Portaria Nº 838 de diárias de 04/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir  servidores que irão realizar junto aos enfermeiros e 
técnicos de enfermagem ( ESf’s e Hospital/centros de Saúde) e digitador 
do SINAN, capacitação de Fichas de Notificação dos agravos relacionados 
a acidentes de Trabalho.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim -Pa–Brasil | Período: 05/11/2021 | Nº de diárias: 
meia diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 724097

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021/4°crs/sesPa
Processo Pae Nº 2021/160164
a diretora da SEcrETaria EXEcUTiVa dE ESTado dE SaÚdE PÚBli-
ca/4°crS/SESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no 
inciso Vi, do art.43, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
rESolVE:
HoMoloGar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 003/2021/4°crS/SESPa, do tipo Menor Preço por iTEM, destinado à 
Prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas mortuárias e 
translado afim de suprir as necessidades dos municípios sob gestão Esta-
dual pertencentes ao 4°c.r.S/SESPa capanema – Pará.
EMPrESa VENcEdora:
1 – NB BraSil TElEcoNicaÇÕES E SErViÇÕS lTda– cNPJ: 24.195.600/0001-10.
iTENS: 01,02 e 03 no valor de r$ 71.500,00
Valor ToTal PrEGÃo ElETrÔNico Nº 003/2021/4°crS/SESPa: r$ 
71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais).
ordenador de despesa:
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4°crS/SESPa

Protocolo: 724332

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 343 de 03/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo/SUPErViSÃo daS aÇÕES daS 
EQUiPES dE SaÚdE da faMÍlia.
PErÍodo: 08 a 11/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
GilVaNa dE caSSia SodrE loPES 800156221 cHEfE dE diViSÃo

NilMa doS SaNToS NEVES 572094121 aG. dE arTES PraTicaS

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 724380

Portaria Nº 341 de 03/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar ViSTa TÉcNica NoS lEiToS dE HEModialiSE No 
HoSPiTal SÃo fraNciSco.
PErÍodo: 03 a 05/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): UliaNoPoliS-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
SaloMÃo lira da SilVa 572061311 aG. dE ENdEMiaS

roNaldo da SilVa SaNToS 1122321 MEdico VETEriNario

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 724255

Portaria Nº 342 de 03/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ViSTa TÉcNica NoS 
lEiToS dE HEModialiSE No HoSPiTal SÃo fraNciSco.

VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89
PErÍodo: 03 a 05/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): UliaNoPoliS-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 724264

Portaria Nº 346 de 04/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo daS aÇÕES dE coNTrolE daS ar-
BoViroSES, ViGilÂNcia EPidEMioloGica doS aGraVoS E TraBalHo 
dE caMPo.
PErÍodo: 08 a 12/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
NEY TorrES SoarES 59473981 cHEfE dE diViSÃo

BENEdiTo daMaScENo QUadroS 0498852 aG. dE SaÚdE
iZa roSa SoarES BaSToS 57206625 aG. dE ENdEMiaS
EdiNa araUJo GoNÇalVES 571744831 MEdico VETEriNario

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 724418

Portaria Nº 347 de 04/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar SUPErViSÃo daS 
aÇÕES dE coNTrolE daS arBoViroSES, ViGilÂNcia EPidEMioloGica 
doS aGraVoS E TraBalHo dE caMPo.
VEÍcUlo oficial ford raNGEr Placa NSV-3d76
PErÍodo: 08 a 12/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo

fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 724421

Portaria Nº 345 de 04/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar fiScaliZaÇÃo do 
coNTraTo dE lEiToS dE coVid-19 JUNTo ao HoSPiTal BETESda-iNS-
TiTUTo GaBriEl aUGUSTo-iGa.
PErÍodo: 08 a 11/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 724534

Portaria Nº 344 de 04/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo do coNTraTo dE lEiToS dE co-
Vid-19 JUNTo ao HoSPiTal BETESda-iNSTiTUTo GaBriEl aUGUSTo-iGa.
PErÍodo: 08 a 11/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
claUdio SEVEriNo cUNHa dE SoUZa 5814740 cHEfE dE diViSÃo

roNaldo da SilVa SaNToS 1122321 MEdico VETEriNario

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 724529

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 056 de 04 de NoVeMBro de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
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r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora 
Juraneide Gomes da Silva, cargo: comissionado, GEP: Estatutário comis-
sionado – classe, lotada no 7º centro regional de Saúde, licença Prêmio, 
correspondente aos triênios de 15/03/2016 a 14/03/2019.
aUToriZar, que a servidora goze (01) um mês de licença Prêmio, no 
período de 05 / 01 / 2022 a 03 / 02 / 2022, no total de 30 (Trinta) dias. 
Matrícula n.º 5347637/5.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.
Portaria N.º 057 de 04 de NoVeMBro de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora 
rita de cássia Pamplona Beltrão, cargo: Técnica em Saúde Pública, GEP: 
Estatutário Efetivo – classe, lotada no 7º centro regional de Saúde, li-
cença Prêmio, correspondente aos triênios de 01/06/2011 a 31/05/2014.
aUToriZar, que a servidora goze (01) um mês de licença Prêmio, no 
período de 03 / 01 / 2022 a  01 / 02 / 2022, no total de 30 (Trinta) dias. 
Matrícula n.º 5082250/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 724293

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 321 de 04 de NoVeMBro de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
JoSÉ NaZarENo MarTiNS GoMES –- odoNTÓloGo - Mat. 0710104
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908881 0103000000 339033  720,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de chaves.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 724555

diÁria
.

Portaria N° 322 de 04 de Novembro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 10 diárias e meia Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 03/12/2021 a 13/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
50950261 / roBErTo afoNSo NErY da coNcEiÇÃo / 292.344.252-00
oBJETiVo: aPoio adMiNiSTraTiVo À coordENaÇÃo ViSa rEGioNal 
Na aÇÃo dE MoNiToraMENTo E aSSESSoria À ViSa MUNiciPal dE 
cHaVES.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 323 de 04 de Novembro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 10 diárias e meia Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 03/12/2021 a 13/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0710104 / JoSE NaZarENo MarTiNS GoMES / 245.802.522-68
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo E aSSESSoria À ViSa MUNici-
Pal dE cHaVES.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 724553

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria no 068, de 29 de outubro de 2021
a diretora do 9o centro regional de Saúde- 9ºcrS da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atribuições legais; e,
coNSidEraNdo a PorTaria N° 064, dE 14 dE JaNEiro dE 2020, 
publicada no doe 34097 de 24/01/2020, que constituiu a comissão 
Permanente de Sindicância administrativa do 9o centro regional de Saúde.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 470, dE 29 dE JUlHo dE 2020, publicada 
no doE n. 34.307 de 11/08/2020.
coNSidEraNdo, orientação coNJUr/SESPa e comissão Permanente de 
Sindicância – Nivel central SESPa referente ao processo 2021/1090190 
que solicita abertura de Sindicância para apurar responsabilidades.
rESolVE:
i – instaurar competente Sindicância administrativa na forma do art. 199 
da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servidores: fEr-
NaNdo aNToNio araÚJo MEllo, Psicólogo - Mat. no 5225380/4, riSo-
NilSoN aBrEU da SilVa, Técnico em Patologia clínica, Matricula funcional 
n.º 54195927/02, Hellen ane dos anjos Picanço Técnica de Enfermagem 
- Mat. no 57191604/2, roSiMara MEirElES EBraiM, agente administra-
tivo - Mat. no 5897275/1 e SUPlENTE a servidora Jacira da coNcEiÇÃo 

aGUiar rEGo, Enfermeira, Matrícula funcional n.º 57197682, para, sob a 
presidência do primeiro, apurar indícios de irregularidades.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9o crS da SESPa

Protocolo: 724316

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 69 de 03 de NoVeMBro de 2021
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1243816
rESolVE:
designar a servidora alessandra Nadrea de Souza Silva, Matricula n° 
5901412/1, cargo:
Marinheiro fluvial de convés, para responder pela divisão de Endemias 
9crS/SESPa, sem ônus, durante o impedimento da Titular, Elizângela de 
Sousa Gonçalves leal. , Matricula n°572073451, no período de 03/11/2021 
à 05/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 04 de Novembro de 2021.
Eraldo Guilherme dos Santos Sá
diretor interino do 9ºcrS/SESPa

Protocolo: 724335

diÁria
.

Portaria Nº331 de 27 de outubro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: objetivando a implantação dos programas da Vigilância de Saúde 
ambiental.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis/ Pa – Brasil
Período: 22/11/2021 a 25/11/2021 / N° de diária: 3,5 (três diárias e meia)
Servidores:
Sheyla cristina furtado Pereira
cPf: 415.664.672-68
Matrícula: 5900719
cargo: Técnico de Enfermagem.
alberto Soares da Silva
cPf: 267.477.232-87
Matrícula: 0478194
cargo: agente de Saúde
ordenador: Eraldo Guilherme dos Santos Sá

Protocolo: 724323
Portaria Nº334 de 28 de outubro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: capacitar os servidores da Vigilância ambiental daquele municí-
pio nos programas: Vigiagua (Programa de vigilância em Saúde da água 
para consumo Humano), Vspea (Vigilância as populações Expostas a agro-
tóxicos) e Vigisolo (Vigilância em Populações Expostas ou potencialmente 
expostas a Solo contaminado) com treinamento em campo e inclusão no 
sistema do Sisagua e Sissolo.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: aveiro/ Pa – Brasil
Período: 22/11/2021 a 26/11/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Marli Miranda
cPf: 206.352.062-34
Matrícula: 5901499/1
cargo: Técnico de Enfermagem
Sandra regina caramuru da costa
cPf: 205.396.652-15
Matrícula: 12253343
cargo: agente de Saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 724385
Portaria Nº 332 de 28 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar monitoramento das ações e serviços relacionados à 
atenção Primária à Saúde, avaliação do processo de trabalho das Equipes 
Saúde da família e dos indicadores de desempenho da atenção Primária à 
Saúde-Previne Brasil.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Placas /Pa – Brasil.
Período: 13/12/2021 a 17/12/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidora:
irlana Siqueira de Sousa
cPf: 414.266.732-72
Matrícula: 58974211
cargo: Enfermeiro.
Mara cristiany rodrigues Spínola
cPf: 757.056.052-34
Matrícula: 58972741
cargo: Enfermeira.
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá

Protocolo: 724360
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Portaria Nº333 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar monitoramento das 
ações e serviços relacionados à atenção Primária à Saúde, avaliação do 
processo de trabalho das Equipes Saúde da família e dos indicadores de 
desempenho da atenção Primária à Saúde-Previne Brasil.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Placas /Pa – Brasil.
Período: 13/12/2021 a 17/12/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidor:
Pedro alves Bezerra
cPf: 050.784.662-15
Matrícula: 1115621
cargo: Motorista
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá

Protocolo: 724358
diárias
Portaria Nº330 de 26 de outubro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: participar do curso de atualização para Microscopistas revisores 
em Malária e outros hemoparasitos e leishmaniose Tegumentar, sob res-
ponsabilidade do laboratório central do Estado.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 16/11/2021 a 26/11/2021 / N° de diárias: 10,5 (dez diárias e meia)
Servidores:
Vânia Marcia Pereira de Vasconcelos
cPf: 205.453.122-72
Matrícula: 73504339
cargo: Técnica em Enfermagem
Gabriel amancio da Silva
cPf:06966470287.
Matrícula: 0498704.
cargo: agente de saúde.
ordenador: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 724211

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°062, de 04 de oUtUBro de 2021.
a diretora do 11ºcentro regional de Saúde no uso de duas atribuições 
legais e;
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regularidade
e o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios insertos 
no art. 37, “caput”, da constituição federal;
coNSidEraNdo, que dentre os princípios norteadores da administração 
Pública, destaca-se o da moralidade administrativa, devendo a autoridade 
pública adotar medidas necessárias a sua fiel observância, e;
coNSidEraNdo o art. 8º, §2º do decreto nº 01 de 02/01/19, publicado 
no d.o.E Nº 33.772 dE 03/01/19, decreto nº 403 de 21/11/2019, pu-
blicado no d.o.E 34.042 de 25/11/19 e decreto nº 955 de 12/08/2020, 
publicado nod.o.E 34.312 14/08/2020.
rESolVE:
i - rEVoGar a portaria nº041 de 09 de junho de 2021,publicada em 10 de 
Agosto 2021, Diario Oficial de Nº34.664, paginas 79 e 80.
ii - dESiGNar os servidores ElENY rodriGUES GUiMarÃES, matrícula 
nº 5113130-1, auxiliar de informática na Saúde; Maria dE JESUS SilVa 
PiMENTEl, matrícula nº 5743745-1, Enfermeira; adilSoN MoraES Bor-
GES, matricula nº 5960448/1, Enfermeiro; e JoSE BErNardo rUfiNo 
dE MaTToS, matricula 5322537/1, médico;como responsáveis por realizar 
o procedimento de auditoria sobre os processos de pagamento de des-
pesas de Exercícios anteriores – dEa, do 11º centro regional de Saúde  
-11ºcrS/SESPa, conforme o artigo 4º do decreto Estadual no 670 de 07 
de abril de 2020, que condiciona o pagamento de despesas de Exercícios 
anteriores a realização de auditoria Prévia.

• - Os servidores exercerão suas atividades com absoluta independência e 
imparcialidade, com plena liberdade, podendo examinar quaisquer docu-
mentos relacionados ao objeto, recorrendo, quando necessário, a técnicos 
e peritos, de modo a permitir a completa apuração dosfatos.
• - Nas hipóteses legais de suspeição ou de impedimento, poderão as ser-
vidoras aqui designadas eximir-se da obrigação de participar da apuração, 
procedimento à autoridade instauradora a substituição somente para de-
terminado caso, retornando a servidora a sua função após a conclusão do 
respectivoprocesso;
iii –o servidor em férias, licença, ou afastada por qualquer outro motivo 
legal, poderá ser também aplicada hipótese de substituição prevista no 
itemsupra.
IV - Competirá à Chefia Administrativa e Financeira do 11ºCRS prover aos 
membros da Auditoria, recursos materiais necessários ao fiel desempenho 
de seumister,sendoigualmenteasseguradostransportedediárias,quandoas-
circunstancias exigirem o deslocamento da sede dos trabalhos para reali-
zação de missão oficial essencial ao esclarecimento dos fatos, não acarre-
tando com isso qualquer vinculação hierárquica com o referido setor.
V - Esta Portaria entra em vigor na data de 10 de outubro 2021, terá vali-
dade de 01 (um) ano, revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
irlândia da Silva Galvão
diretora de centro regional de Saúde
PorTaria Nº 1.650/2020 – ccG de 05/08/2020

Protocolo: 724048

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 102 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: receber orientação no Nível central para elaboração do relatório 
de Gestão de 2021 e reunir no conselho Estadual de Saúde para esclareci-
mento, alinhamento e orientação aos municípios quanto as diretrizes para as 
realizações das conferencias de Saúde na área de abrangência do 11 crS.
Município: Marabá/ Belém
PEriodo 08 a 13 /11/2021
Nº dE diariaS: 5 /5 (cinco diarias e Meias )

SErVidor carGo MaTricUla

Joel correa dos Santos agente administrativo 57233238/1

raimunda rocha ferreira agente de artes Pratica 54192850/1

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 724572

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 025/2021
coNTraTo 25/2021 - ProcESSo Nº 2021/1133161 -13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: SHirlE PoENTES dE frEiTaS, Matricula nº 5948119-1.
oBJETo do coNTraTo: Transporte de Paciente.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 724262

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 25/20201 - 
Processo Nº 2021/1133161 -13ºcrs/sesPa

ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 74/2021 – 13ºcrS.
oBJETo: Transporte de Paciente.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: PraTiQUE TraNSPorTES dE UrGENcia E EMErGENcia 
EirEli - EPP (cNPJ/Nf n° 21.458.346/0001-08).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 04/11/2021 à 04/12/2021.
Valor ESTiMado: r$ 17.500,00 (dezessete mil e Quinhentos reais).
aSSiNaTUra: 04/11/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908288, fonte de recursos: 0103000000, Elemento de despesa: 339033.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 724276
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 758/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar os servidores desta autarquia, allaN rodriGUES caValcaN-
TE, matrícula n° 57197026/2 e no seu impedimento, BrUNa riBEiro dE 
araÚJo lira, enfermeira, matrícula nº 5895236/2 - iol, ambos lotada na 
divisão de diagnóstico por imagem - ddi do ophir loyola, para a função 
de Fiscais do Contrato nº 147/2021, firmado com a empresa GE HEALTH-
carE do BraSil coMÉrcio E SErViÇoS Para EQUiPaMENToS MÉdico
-HoSPiTalarES lTda, cujo objeto é a prestação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva com reposição total de peças e/ou recuperação 
de peças do equipamento MaMÓGrafo diGiTal, incluindo estação de 
trabalho (Work Station), modelo SENoGraPHa ESSENTial, fabricante GE 
HEalTHcarE, fabricado pela própria contratada e instalada na divisão de 
diagnóstico por imagem do Hol, pelo período de 12 (doze) meses. Proces-
so nº 2021/231080 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 724260

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 753/2021 - 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 a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2020/194630 de 
09/03/2020.
considerando o que foi apurado nos assentamentos funcionais do servi-
dor JoElSoN da SilVa oliVEira, Técnico de Enfermagem, matricula n° 
5744814/3, lotado no centro de Suporte de Enfermagem (Uai ), referente 
ao 1º triênio de 13/12/2014 a 12/12/2017.
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, o servidor JoElSoN da 
SilVa oliVEira, Técnico de Enfermagem, matricula n° 5744814/3, per-
tencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período 
de 01 a 30/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de outubro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 724055

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°171/2021 – HoL

objeto: aQUiSiÇÃo de conjunto de anestesia Balão adulto confeccionado 
em silicone
data da abertura: 18/11/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 04 de novembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 724245
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N°167/2021 – HoL
SrP nº 055/2021
objeto: aquisição de MaTEriaiS Para NEUrocirUGia fUNcioNal 
(oPME)
data da abertura: 18/11/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 04 de novembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 724309

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°169/2021 – HoL

objeto: aquisição de carros com tampa articulada ao próprio corpo 
em PEad (Polietileno de alta densidade), no formato retangular, com ca-
pacidade para 1000 litros, com largura máxima de 115cm (compatível com 
a largura da porta do abrigo externo) na cor branca, com válvula de dreno 
no fundo, com 4 rodas, sendo 2 fixas e 2 giratórias e 02 carros com tampa 
articulada ao próprio corpo em PEad (Polietileno de alta densidade), no 
formato retangular, com capacidade para 450 litros, na cor branca com 4 
rodas, sendo 2 fixas e 2 giratórias
data da abertura: 18/11/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 04 de novembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 724196

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 018/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 29/10/2021
Valor total estimado: r$ 128.466,00(cento e vinte e oito mil, quatrocentos 
e sessenta e seis reais).
objeto: contratação direta para aquisição de 03( três)  fontes de irídio - 
192 para serem instalados no aparelho Hdr Micro Selectron modelo V3- 
elekta, com entrega programada , por um período de  12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, inciso i, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2021/446288
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: ElEKTa MEdical SYSTEMS coMÉrcio E SErViÇoS Para ra-
dioTEraPia lTda
JoEl MoNTEiro dE JESUS
 diretor Geral

Protocolo: 724181

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 018/2021-HoL

o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 02.535.707/0001-28, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo nº 018/2021-Hol, em consonância com o disposto 
no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da empresa 
ElEKTa MEdical SYSTEMS coMÉrcio E SErViÇoS Para radioTEraPia 
lTda, Para contratação direta para aquisição de 03( três)  fontes de irídio 
- 192 para serem instalados no aparelho Hdr Micro Selectron modelo V3- 
elekta, com entrega programada , por um período de  12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, inciso i, da lei nº 8.666/93.
No valor total de r$ r$128.466,00(cento e vinte oito mil, quatrocentos e 
sessenta e seis reais).
Belém, 29 de outubro de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 724194

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 098/2021
Processo nº 2021/308.170
objeto: aquisição de 10 Nobreak senoidal de dupla conversão 2KVa, en-
trada bivolt saída 110V.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa: G S 
SarMENTo o diSTriBUidora E coMÉrcio dE EQUiPaMENToS E SUPri-
MENToS dE iNforMáTica EirEli
Valor Total da licitação: r$ 23.300,00
Belém, 22 de outubro de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 724116

.

.

coNVÊNio
.

terMo de coNVÊNio
Processo nº 2021/1152993
daS ParTES: HoSPiTal oPHir loYola – Hol E EScola TÉcNica do SUS 
do Pará (dr. MaNUEl aYrES – ETSUS/Pa).
do oBJETo: a mútua cooperação entre as partes e o intercâmbio entre 
as entidades visando à concessão de estágio obrigatório supervisionado 
não remunerado no Hol, aos discentes do curso de Especialização Técni-
ca de Nível Médio em oncologia da EScola TÉcNica do SUS do Pará 
(dr. MaNUEl aYrES – ETSUS/Pa), com fundamento na lei federal nº 
11.788/2008, de 25 de Setembro de 2008 e demais Normas pertinentes.
do PraZo: a vigência do presente instrumento será de 60 (sessenta) 
meses, contado da data de sua assinatura.
do foro: Belém – Pará
daTa: 13/10/2021
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aSSiNaTUraS:
JoEl MoNTEiro dE JESUS - dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa – dirETora da EScola TÉcNi-
ca do SUS do Pará (dr. MaNUEl aYrES – ETSUS/Pa).
ENdErEÇo do coNVENiado: Travessa da Estrela, nº 2342, Bairro do Mar-
co – cEP: 66.080-471 – Belém/Pa.

Protocolo: 724057

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 612/2021 – dG/GaB/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, No USo dE SUaS aTri-
BUiÇÕES lEGaiS.
considerando o disposto na lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, e no 
decreto Estadual nº 2.069 de 20/02/2006 e decreto Estadual nº 697, de 
15/05/2008 e subsidiariamente pela lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, 
publicada no doU de 22/06/1993, e suas alterações, e demais normas 
pertinentes.
rESolVE:
art. 1º – designar os servidores relacionados em anexo, para atuarem 
como, Pregoeiro e Membro da Equipe de apoio, junto ao Sistema de Pregão 
Eletrônico que vierem a ser utilizados pelo Estado.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
Belém, 10 de Setembro de 2021.
Joel Monteiro de Jesus
diretor Geral do Hol

aNeXo i
dados dos serVidores
Nome: rafaela da conceição Silva rodrigues
cPf: 007.048.082 - 69
End. comercial: av. Magalhães Barata, 992 – São Braz, Belém/Pa – cep.: 
66060-281
Perfil: Pregoeira e Equipe de Apoio
Nome: celso augusto Moraes Gonçalves
cPf: 904.001.432 - 91
End. comercial: av. Magalhães Barata, 992 – São Braz, Belém/Pa – cep.: 
66060-281
Perfil: Pregoeiro e Equipe de Apoio
Nome: Pollyanna fernandes de carvalho
cPf: 713.599.312 - 87
End. comercial: av. Magalhães Barata, 992 – São Braz, Belém/Pa – cep.: 
66060-281
Perfil: Pregoeira e Equipe de Apoio
Nome: Breno dos Santos Pontes
cPf: 533.049.772-87
End. comercial: av. Magalhães Barata, 992 – São Braz, Belém/Pa – cep.: 
66060-281
Perfil: Pregoeiro e Equipe de Apoio
Nome: charles cristiano Soares ferreira
cPf: 003.214.012-63
End. comercial: av. Magalhães Barata, 992 – São Braz, Belém/Pa – cep.: 
66060-281
Perfil: Pregoeiro e Equipe de Apoio

Protocolo: 724301
Portaria Nº 762/2021 – dG/HoL.

o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.461 
de 15/01/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 204 e 205 da lei 
nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa);
coNSidEraNdo a devida regularidade nas atividades de apuração, efetu-
adas pela comissão de Processo administrativo disciplinar - Pad instituída 
pela PorTaria Nº 581/2020 - dG/Hol de 29/10/2020, que atuou nos 
autos do Processo nº 2020/377684 de 03/06/2020, e
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer PS 157/2021 de 29/09/2021 da 
ProJUr, que se manifestou pela regularidade jurídico-formal do Processo 
administrativo disciplinar - Pad, arquivando-se os autos, conforme conclu-
são da comissão processante.
rESolVE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2020/377684 de 03/06/2020, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 03 de novembro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 724307
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea

interessado: HoSPiTal oPHir loYola (PaE)
Processo nº 2021/892022
Valor: r$ 1.347,14
Justificativa: o valor de r$ 1.347,14 (um mil, trezentos e quarenta e sete 
reais e quatorze centavos), para pagamento da ex-servidora Maria aUXi-
liadora fErrEira VEraS, referente verbas retroativas de abono de per-
manência, como reconhecimento de despesa de Exercício anterior/dEa.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 1.347,14
ordenador de despesa: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 724060

recoNHeciMeNto de desPesa eM dea
interessado: HoSPiTal oPHir loYola (PaE)
Processo nº 2021/528672
Valor: r$ 625,89
Justificativa: o valor de R$ 625,89 (seiscentos e vinte e cinco reais e oiten-
ta e nove centavos), para pagamento de verbas rescisórias da ex-servidora 
daYaNE liliaN SoarES da SilVa, contrato temporário foi rescindido a 
pedido em 14/10/2020, como reconhecimento de despesa de Exercício 
anterior/dEa, conforme descriminado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 564,61
dotação orçamentária: 10.331.1297.8311.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231690 – r$ 61,28
ordenador de despesa: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 724066
Portaria Nº 759/2021 – GaB/dG/HoL.

o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 03 a 12/11/2021, do servi-
dor riNaldo aNToNio alMEida GoNÇalVES, fisioterapeuta fundacional, 
matrícula nº 5082684/1, chefe da divisão de Pesquisa e Prevenção do 
câncer.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/1103422 de 
04/10/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora lUciENE diaS caValcaNTE, Técnico Gestão Públi-
ca (Biblioteconomista), matrícula nº 57213328/1, pertencente ao Quadro 
de Pessoal Ativo do HOL para responder pela Chefia da Divisão de Pesquisa 
e Prevenção do câncer, em razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de outubro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 724041
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea

interessado: HoSPiTal oPHir loYola (PaE)
Processo nº 2021/528607
Valor: r$ 3.874,10
Justificativa: o valor de R$ 3.874,10 (três mil, oitocentos e setenta e qua-
tro reais e dez centavos), para pagamento de verbas rescisórias do ex-ser-
vidor EdUardo afoNSo SilVa do NaSciMENTo, distratado a pedido em 
29/01/2020, como reconhecimento de despesa de Exercício anterior/dEa, 
conforme descriminado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 3.451,01
dotação orçamentária: 10.331.1297.8311.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231690 – r$ 423,09
ordenador de despesa: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 724098
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea

interessado: HoSPiTal oPHir loYola (PaE)
Processo nº 2020/781039
Valor: r$ 2.499,10
Justificativa: o valor de R$ 2.499,10 (dois mil, quatrocentos e noventa 
e nove reais e dez centavos), para pagamento de verbas rescisórias do 
ex-servidor lUiS BiSMarcK VaScoNcEloS da SilVa, distratado no dia 
07/06/2019, como reconhecimento de despesa de Exercício anterior/dEa, 
conforme descriminado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 1.473,13
dotação orçamentária: 10.331.1297.8311.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231690 – r$ 1.025,97
ordenador de despesa: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 724091
Portaria Nº 765/2021 – GaB/dG/HoL.

o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 03 a 17 /11/2021, do 
servidor TiaGo raMoS aZEVEdo, Procurador fundacional, matrícula nº 
7001230/1, coordenador chefe da Procuradoria Juridica.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/986033 de 
08/09/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora SiMoNE doS PaSSoS coSTEira, Procurador au-
tárquico, matrícula nº 5902817/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do Hol para responder pela coordenação da Procuradoria Jurídica, em 
razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 20 de outubro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 724452
Portaria Nº 764/2021 – 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 contido nos processos nº 2021/1014676 de 
14/09/2021.
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rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 13/09/2021, o servidor VicTor aiTa, 
Médico, matrícula nº 55586299/1, lotado na clínica de cirurgia repara-
dora, admitido sob o regime o regime das leis complementares 007/91 e 
77/2011 Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de outubro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 724456
..

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1004/2021 – 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 genitor da servidora claUdia rEGiNa 
da SilVa alVES, ocorrido em 15 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 claUdia rEGiNa da SilVa alVES id. funcional nº 5930903/3, 
agente de artes Práticas, lotada na Gerência de Hotelaria Hospitalar, no 
período de 15/10/2021 a 22/10/2021, conforme certidão de Óbito nº 
067595 01 55 2021 4 00503 148 0188281 36.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 15/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 29 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724409
Portaria Nº 1009/2021/caPe/FscMP

o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/1094243
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor MarcElo WilliaMS oliVEira dE SoUZa, ma-
trícula: 5905749/1, cargo: Enfermeiro, lotado na Unidade de Terapia in-
tensiva Pediatrica, telefone (91) 4009-2294, E-mail: enfmarcelowilliams@
gmail.com; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 213/2021/
FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2021; firmados pela SANTA CASA DE MI-
SEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa MEdical SUTUrE coMÉr-
cio dE MaTErial HoSPiTalar lTda, cNPJ: 02.376.490/0003-12, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, 
cUraTiVoS, cliP E PlacaS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 724684
Portaria Nº 1010/2021/caPe/FscMP

o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/1094243
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor MarcElo WilliaMS oliVEira dE SoUZa, ma-
trícula: 5905749/1, cargo: Enfermeiro, lotado na Unidade de Terapia in-
tensiva Pediatrica, telefone (91) 4009-2294, E-mail: enfmarcelowilliams@
gmail.com; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 214/2021/
FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2021; firmados pela SANTA CASA DE MI-
SEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa orToMEd lTda, cNPJ: 
03.335.907/0001-08, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉc-
Nico HoSPiTalar - BolSaS, cUraTiVoS, cliP E PlacaS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 724690
Portaria Nº 1016/2021/caPe/FscMP

o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/1094243
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor MarcElo WilliaMS oliVEira dE SoUZa, ma-
trícula: 5905749/1, cargo: Enfermeiro, lotado na Unidade de Terapia in-
tensiva Pediatrica, telefone (91) 4009-2294, E-mail: enfmarcelowilliams@
gmail.com; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 220/2021/

FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2021; firmados pela SANTA CASA DE MI-
SEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa ccP MEd diSTriBUidora 
EirEli, cNPJ: 17.700.085/0001-13, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, cUraTiVoS, cliP E PlacaS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 724708
Portaria Nº 1011/2021/caPe/FscMP

o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/1094243
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor MarcElo WilliaMS oliVEira dE SoUZa, ma-
trícula: 5905749/1, cargo: Enfermeiro, lotado na Unidade de Terapia in-
tensiva Pediatrica, telefone (91) 4009-2294, E-mail: enfmarcelowilliams@
gmail.com; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 215/2021/
FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2021; firmados pela SANTA CASA DE MI-
SEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa f cardoSo & cia lTda, 
cNPJ: 04.949.905/0001-63, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, cUraTiVoS, cliP E PlacaS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 724694
Portaria Nº 1012/2021/caPe/FscMP

o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/1094243
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor MarcElo WilliaMS oliVEira dE SoUZa, ma-
trícula: 5905749/1, cargo: Enfermeiro, lotado na Unidade de Terapia in-
tensiva Pediatrica, telefone (91) 4009-2294, E-mail: enfmarcelowilliams@
gmail.com; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 216/2021/
FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2021; firmados pela SANTA CASA DE MI-
SEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa coMÉrcio E rEPrESEN-
TaÇÕES Prado lTda, cNPJ: 05.049.432/0001-00, tendo como objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, cUraTi-
VoS, cliP E PlacaS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 724696
Portaria Nº 1013/2021/caPe/FscMP

o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/1094243
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor MarcElo WilliaMS oliVEira dE SoUZa, ma-
trícula: 5905749/1, cargo: Enfermeiro, lotado na Unidade de Terapia in-
tensiva Pediatrica, telefone (91) 4009-2294, E-mail: enfmarcelowilliams@
gmail.com; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 217/2021/
FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2021; firmados pela SANTA CASA DE MI-
SEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa MiroN c. BaSToS, cNPJ: 
08.900.503/0001-25, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉc-
Nico HoSPiTalar - BolSaS, cUraTiVoS, cliP E PlacaS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 724697
Portaria Nº 1014/2021/caPe/FscMP

o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/1094243
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor MarcElo WilliaMS oliVEira dE SoUZa, ma-
trícula: 5905749/1, cargo: Enfermeiro, lotado na Unidade de Terapia in-
tensiva Pediatrica, telefone (91) 4009-2294, E-mail: enfmarcelowilliams@
gmail.com; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 218/2021/
FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2021; firmados pela SANTA CASA DE MISE-
ricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa diSTriBUidora NoSSa SE-
NHora do PErPETUo Socorro lTda, cNPJ: 11.719.882/0001-66, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, 
cUraTiVoS, cliP E PlacaS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 724701
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Portaria Nº 1015/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/1094243
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor MarcElo WilliaMS oliVEira dE SoUZa, ma-
trícula: 5905749/1, cargo: Enfermeiro, lotado na Unidade de Terapia in-
tensiva Pediatrica, telefone (91) 4009-2294, E-mail: enfmarcelowilliams@
gmail.com; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 219/2021/
FSCMP, oriundo do PE SRP 022/2021; firmados pela SANTA CASA DE MI-
SEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa diSTriBUidora flaMEd 
HoSPiTalar EirEli, cNPJ: 11.888.791/0001-54, tendo como objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, cUraTi-
VoS, cliP E PlacaS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 05 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 724704
Portaria Nº 1020/2021/caPe/FscMP

o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/259659
rESolVE:
i-dESiGNar o servidor carlos antonio Tavares, matrícula: 
5468264/3, email: almoxarifado@santacasa.pa.gov.br,, fone: (91) 4009-
2371, coordenador de almoxarifado; para exercer o encargo de fiscal do 
contrato nº 235/2021/fScMP, oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
044/2021/FSCMP; firmados pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
do Pará - fScMP com a empresa arGS diSTriBUidora dE EQUiPaMEN-
ToS ElETro-ElETrÔNicoS EirEli-ME, cNPJ: 20.274.219/0001-96, tendo 
como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial dEScarTáVEl - coPoS E TaMPaS.
II - DESIGNAR para fiscal suplente a servidora Lívia Félix de Oliveira, ma-
trícula: 54195751/1, email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br fone: (91) 
4009-2371, Enfermeira, lotada na calM.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 724227
Portaria Nº 1019/2021/caPe/FscMP

o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/259659
rESolVE:
i-dESiGNar o servidor carlos antonio Tavares, matrícula: 
5468264/3, email: almoxarifado@santacasa.pa.gov.br,, fone: (91) 4009-
2371, coordenador de almoxarifado; para exercer o encargo de fiscal do 
contrato nº 234/2021/fScMP, oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
044/2021/FSCMP; firmados pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓR-
dia do Pará - fScMP com a empresa SQUadra coMÉrcio E SErViÇoS 
lTda, cNPJ: 34.385.304/0001-36, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dEScarTáVEl - coPoS E TaMPaS.
II - DESIGNAR para fiscal suplente a servidora Lívia Félix de Oliveira, ma-
trícula: 54195751/1, email: livia.felix@santacasa.pa.gov.br fone: (91) 
4009-2371, Enfermeira, lotada na calM.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 724230
Portaria Nº 1018/2021/caPe/FscMP

o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/567221
rESolVE:
i-dESiGNar o servidor Gilberto ramos rodrigues, matrícula: 5920560, email: 
gilberto.rodrigues@santacasa.pa.gov.br , fone: (91) 4009-0399, Gerente 
da GTiN; para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 236/2021/fS-
CMP, oriundo da DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 158/2021/FSCMP; firmados 
pela fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a 
empresa P. r. B. QUiNTo MaToS, cNPJ: 31.405.857/0001-15, tendo como 
objeto a aQUiSiÇÃo dE lEiTor BioMETrico.
II - DESIGNAR para fiscal suplente o servidor Michel Fabrício Ribeiro Pa-
dinha, matrícula: 5959565, email: michel.padinha@santacasa.pa.gov.
br fone: (91) 4009-2390, Gerente da GESP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 724235

adMissÃo de serVidor
.

Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e GiseLLe GaMa do 
NasciMeNto , contratação em caráter de substituição, autorizada atra-
vés do Processo nº 2021/964104, não acarretando acréscimo de despesas 
ao erário.
cargo: Enfermeiro.
admissão: 03/11/2021.
Vigência contratual: 03/11/2021 à 01/05/2022.
fundação Santa casa de Misericórdia do Pará e ElK alcÂNTara SilVa 
PalHETa dE MaTToS, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/877290, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: Médico.
admissão: 21/10/2021.
Vigência contratual: 21/10/2021 à 20/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724247

.

.

errata
.

Portaria Nº 778/2021 – caPe/GP/FscMPa, PUBlicada No 
doE Nº 34.694 dE 03/09/2021. referente às férias do (a) servidor (a) 
MarioNE oliVEira ESTrEla , Enfermeira, Matrícula Nº 54180505/2, 
lotado (a) na coordenação de Urgência e Emergência obstétrica;
oNdE SE lÊ: PErÍodo 18/10/2021 a 16/11/2021;
lEia-SE: PErÍodo 18/10/2021 a 01/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724496

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 235/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dEScarTáVEl - coPoS E TaMPaS
Valor: r$ 238.310,00
data de assinatura: 29/10/2021
Vigência: 29/10/2021 a 29/10/2022
PE SrP Nº 044/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/259659
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288, 10.122.1297.8338, 
10.302.1507.8883, 10.422.1500.8817 e 06.422.1500.8800;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0101009215, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado: arGS diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro-ElETrÔ-
NicoS EirEli-ME; cNPJ/Mf nº20.274.219/0001-96;
Endereço: rod. augusto Montenegro, conj. Maguari al. 07 Nº 47 – cEP: 
66.823-067, telefone: (91) 3353-8900
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 724241
coNtrato: 234/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dEScarTáVEl - coPoS E TaMPaS
Valor: r$ 41.923,60
data de assinatura: 29/10/2021
Vigência: 29/10/2021 a 29/10/2022
PE SrP Nº 044/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/259659
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288, 10.122.1297.8338, 
10.302.1507.8883, 10.422.1500.8817 e 06.422.1500.8800;
foNTES dE rEcUrSo: 0101, 0101009215, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030;
contratado: SQUadra coMÉrcio E SErViÇoS lTda; cNPJ/
Mf nº34.385.304/0001-36;
Endereço: avenida Perimetral, Qd. 05, lt. 14, Perimetral center, Sala 107, 
loja 03, Nº 3291, Setor Bueno, Goiânia/Go, cEP 74.215-017, telefone: 
(62) 3956 – 1080 / (62) 98644 - 6029
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 724239
coNtrato: 236/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE lEiTor BioMETrico
Valor: r$ 4.747,50
data de assinatura: 29/10/2021
Vigência: 29/10/2021 a 29/10/2022
dispensa de licitação Nº 158/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/567221
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSo: 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus respectivos 
superavits;
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ElEMENTo dE dESPESa: 449052;
contratado: P. r. B. QUiNTo MaToS; cNPJ/Mf nº 31.405.857/0001-15;
Endereço: Tv. lomas Valentinas, nº450, casa f, altos, Pedreira, Belém/Pa, 
cEP: 66.080-321, Telefone: (91) 8291-6600
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724243
coNtrato: 218/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, 
cUraTiVoS, cliP E PlacaS
Valor: r$ 7.860,00
data de assinatura: 05/11/2021
Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022
PE SrP 022/2021/fScMPa - PaE Nº 2020/1094243
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269 008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavit;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: diSTriBUidora NS PErPETUo Socorro lTda; cNPJ/Mf nº 
11.719.882/0001-66;
Endereço: rua remo amoras de oliveira, nº 496, Bairro MUca, Macapá 
/ amapá, cEP: 68.902-317,
Telefone:(96) 3014-0077 (96) 98105-0071
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724673
coNtrato: 219/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, 
cUraTiVoS, cliP E PlacaS
Valor: r$ 32.054,34
data de assinatura: 05/11/2021
Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022
PE SrP 022/2021/fScMPa - PaE Nº 2020/1094243
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269 008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavit;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli; cNPJ/
Mf nº11.888.791/0001-54;
Endereço: rua ana cristina 04 a, Km 08 Sala 02, Bairro águas Brancas, 
ananindeua / Pa, cEP:67033-680
Telefone: (091) 3349-2455 / 98162-3595
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724677
coNtrato: 220/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, 
cUraTiVoS, cliP E PlacaS
Valor: r$ 12.950,00
data de assinatura: 05/11/2021
Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022
PE SrP 022/2021/fScMPa - PaE Nº 2020/1094243
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269 008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavit;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: ccP MEd diSTriBUidora EirEli EPP; cNPJ/Mf nº 
17.700.085/0001-13;
Endereço: rua Emilio domingos, nº 1019, Vila Guilhermina, Pirassununga 
/ SP, cEP:13634-200 Telefone: (19) 3562-5585
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724681
coNtrato: 214/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, 
cUraTiVoS, cliP E PlacaS
Valor: r$ 82.213,00
data de assinatura: 05/11/2021
Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022
PE SrP 022/2021/fScMPa - PaE Nº 2020/1094243
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269 008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavit;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: orToMEd lTda - EPP; cNPJ/Mf nº 03.335.907/0001-08;
Endereço: rua Visconde de Mauá nº 113, Bairro fonte Boa, castanhal/Pa, 
cEP: 68.742-875 Telefone: (91)3721-9465/3721-7357
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724661

coNtrato: 216/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, 
cUraTiVoS, cliP E PlacaS
Valor: r$ 319.200,00
data de assinatura: 05/11/2021
Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022
PE SrP 022/2021/fScMPa - PaE Nº 2020/1094243
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269 008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavit;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda; cNPJ/
Mf nº 05.049.432/0001-00;
Endereço: Trav. castelo Branco, nº 2028, Bairro Guamá, cEP: 66.063-000
Telefone: (91) 3249-7790/3249-8720/7794
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724667
coNtrato: 215/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, 
cUraTiVoS, cliP E PlacaS
Valor: r$ 15.336,12
data de assinatura: 05/11/2021
Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022
PE SrP 022/2021/fScMPa - PaE Nº 2020/1094243
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269 008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavit;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: f cardoSo E cia lTda; cNPJ/Mf nº 04.949.905/0001-63;
Endereço: rua João Nunes de Souza, nº 125, Bairro águas Brancas, 
cEP: 67033-030
Telefone: (91) 3182-0250/3202-1306/1322
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724663
coNtrato: 217/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, 
cUraTiVoS, cliP E PlacaS
Valor: r$ 151.135,00
data de assinatura: 05/11/2021
Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022
PE SrP 022/2021/fScMPa - PaE Nº 2020/1094243
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269 008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavit;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: MiroN c. BaSToS; cNPJ/Mf nº 08.900.503/0001-25;
Endereço: av. Planalto nº 2, Bairro olho d` água, São luís / Ma, cEP: 
65.064.030
Telefone: (98) 3014-2615
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724670
coNtrato: 213/2021/FscMP

Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - BolSaS, 
cUraTiVoS, cliP E PlacaS
Valor: r$ 70.200,00
data de assinatura: 05/11/2021
Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022
PE SrP 022/2021/fScMPa - PaE Nº 2020/1094243
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269 008101, 
0269008102, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavit;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: MEdical SUTUrE coMÉrcio dE MaTErial HoSPiTalar 
lTda; cNPJ/Mf nº 02.376.490/0003-12;
Endereço: rua Holdercim nº 15, Bairro civit ii, cEP: 29168.066.
Telefone: (21) 2580-0630/3860-4090
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724656

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato Nº 088/2021

data de assinatura: 23/10/2020
PaE nº 2021/1108968
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade retificar o CNPJ da 
empresa informado no instrumento contratual, que passam a ter a seguin-
te redação : aonde se lê : “cNPJ/Mf sob o n.º 21.592.464/0001-68”, leia-
se: “cNPJ/Mf sob o n.º 21.595.464/0001-68”
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contratada: UNi HoSPiTalar cEará lTda, cNPJ/Mf n.º 21.595.464/0001-68
Endereço: rua São francisco José albuquerque Pereira, 1085, Bairro: ca-
jazeiras, fortaleza/cE, cEP: 60.864-520, telefone: (81) 3472-7213- lici-
tação , (85) 3289-3722
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 724603

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1021/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
rESolVE:
Tornar sem efeito a publicação nº 719596 referente ao contrato e nº 
202/2021/fScMP, oriundo do PE SrP nº 031/2021/fScMP, doE nº 34.744 
do dia 22 de outubro de 2021, cujo objeto é a aquisição de MEdicaMEN-
TOS PSICOTRÓPICOS, firmado entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISE-
ricÓrdia do Pará e a empresa coNQUiSTa diSTriBUidora dE MEdi-
caMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES EirEli.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 724281
Portaria Nº 1006/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando processo nº 2021/1232165;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de SilNETE Maria MaToS 
filiZZola, Médica, lotada na Gerencia de Tocoginecologia, Matricula 
nº.5444535/3, concedida de 04/01/2021 a 02/02/2021, conforme 
PorTaria Nº. 653/2020 - caPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº. 
34.437 de 16/12/2020
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa 03 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

 Portaria Nº 1005/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando o Processo nº 2021/1218592;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de Marcia Maria SoarES 
PaES, cargo Técnico de Enfermagem, Matricula nº. 57197893/1, 
concedida de 01/11//2021 a 3011/2021, conforme PorTaria 
Nº. 919/2021- caPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº. 34.730 de 
08/10/2021.
registe - se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 03 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 724502

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01841

Valor: r$536.896,96
data: 26/10/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM MaNUTENÇÃo 
PrEdial, PrEVENTiVa, PrEdiTiVa E corrETiVa doS BlocoS 43 (UNi-
dadE MaTErNo iNfaNTil dr.alMir GaBriEl), 44 (aPoio TÉcNico/lo-
GÍSTico), daS SUBSTaÇÕES dE ENErGia, da USiNa dE GEraÇÃo E da 
caBiNE dE MEdiÇÃo, alÉM do SiSTEMa dE rEfiGEraÇÃo, TraNSPorTE 
VErTical E SiSTEMa dE SENHaS do coMPlEXo cENTENário
PaE nº 2020/371435 - dispensa de licitação Nº 070/2020/fScMP
orçamento: funcional Programática: 10122129783380000; fonte de re-
curso: 0103000000; Elemento de despesa: 33909300
coNTraTada: ProMac ProJEToS E coNSTrUcoES lTda; cNPJ/Mf: 
13.418.982/0001-88 ENdErEÇo: av. almirante Barroso, 2010, Sala 12, 
Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP 66.093- 020, Telefone: (91) 98128-6345
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 724716
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01775
Valor: r$6.000,00
data: 18/10/2021
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMo - SolUÇÃo Para aParElHo 
dE HEModialiSE dE ácido PEracÉTico 3,5% PEroX.HidroG 26% 5l
PaE nº 2021/1054098 - dispensa de licitação Nº 149/2021/fScMP
orçamento: funcional Programática: 10302150782880000; fonte de re-
curso: 0269008067; Elemento de despesa: 33903000

coNTraTada: TaUroViTa coMErcio E iMPorTacao EirEli lTda;
cNPJ/Mf: 10.661.826/0001-55;
ENdErEÇo: rua araPoNGa nº579, GalPao 02 E 03, QUadra 02 loTE 11,
Bairro: PiTaNGUEiraS, Município: lauro de freitas - Ba,cEP: 42.701-330,
TElEfoNE: (71) 3252-3614
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 724061

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 913/2021 – aJUr/GaBiNete/HeMoPa, 
de 04 de NoVeMBro de 2021

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e
considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
a ampla defesa e o contraditório;
considerando o relatório final da comissão de Sindicância, que apurou 
e constatou que os servidores: alEXSaNdro lEal coSTa, matrícula 
54194645, lotado na Gerência de Processamento de Sangue e Mª do So-
corro BarrETo caBral, matrícula 54190863, lotada no Posto de coleta 
do Shopping castanheira/fundação HEMoPa, infringiram o artigo 188 da 
Lei Estadual nº 5.810/94, que configura a responsabilidade do servidor nos 
fatos descritos e pormenorizados no PaE 2021/516794;
rESolVE,
i – aplicar a penalidade de rEPrEENSÃo aos servidores: alEXSaNdro 
lEal coSTa, matrícula 54194645 e Mª do Socorro BarrETo caBral, 
matrícula 54190863, pelo descumprimento do dever previsto no artigo 188 
da lei Estadual nº 5810/94, devendo constar em seus assentos funcionais 
a penalidade aplicada.
ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará– 
fundação HEMoPa, em 04 de novembro de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 724053

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor.
ato: diSTraTo
Término de vínculo: 01/11/2021
Tipo: diSTraTo a PEdido dE SErVidor
Servidor Temporário: NaTalia BorcEM da rocHa
Órgão/cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM/ fPEHcGV
ordenador: iVETE GadElHa VaZ
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 724436

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
laudo: 301/21
Nome: TaYMara BarBoSa rodriGUES
Matrícula: 5949341/ 1
cargo/ lotação: ENfErMEiro/fPEHcGV
Período: 05/10/2021 a 18/10/2021
laudo: 308/21
Nome: aNa cliVia carValHo rodriGUES
Matrícula: 5960044/ 1
cargo/ lotação: ENfErMEiro/fPEHcGV
Período: 17/10/2021 a 23/10/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 724166
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errata
.

No doe N° 34.753, QUe PUBLicoU o Nº PUBLicaÇÃo 722700 
do eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 215/2021/

FHcGV
oNde se LÊ:
ata de registro de Preços Nº 215/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 91/2021/fHcGV, Processo nº 2021/583667, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 18/10/2021.

iTEM SiMaS coM-
PraSNET

ESPEcifica-
ÇÕES aPrES

NEcES-
SidadE 
P/ 12 

MESES

Marca/
faBri-

caNTE 

Valor 
UNiTá-
rio
r$

Valor
ToTal

r$

18 448112 153259-
6

Kit de introdutor 
venoso 6fr, con-
tendo introdutor, 
dilatador e agulha 
de punção (utili-
zado para punção 
e cateterização de 
veia femoral ou 

jugular interna).

150 18

SciTEcH 
/ SciTEcH 
ProdU-

ToS

81,41 12.211,50

19 448124 150685-
4

Kit de introdutor 
venoso 7fr, con-
tendo introdutor, 
dilatador e agulha 
de punção (utili-
zado para punção 
e cateterização 

de veia ou artéria 
femoral).

150 19

SciTEcH 
/ SciTEcH 
ProdU-

ToS

81,41 12.211,50

Valor ToTal GEral r$ 
24.423,00

Leia-se:
ata de registro de Preços Nº 215/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 91/2021/fHcGV, Processo nº 2021/583667, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 15/10/2021.

iTEM SiMaS coM-
PraSNET

ESPEcifica-
ÇÕES aPrES

NEcES-
SidadE 
P/ 12 

MESES

Marca/
faBri-

caNTE 

Valor 
UNiTá-
rio
r$

Valor
ToTal

r$

18 448112 153259-
6

Kit de introdu-
tor venoso 6fr, 
contendo intro-
dutor, dilatador 

e agulha de 
punção (utiliza-
do para punção 
e cateterização 
de veia femoral 

ou jugular 
interna).

UNid 150

SciTEcH 
/ SciTEcH 
ProdU-

ToS

81,41 12.211,50

19 448124 150685-
4

Kit de intro-
dutor venoso 
7fr, contendo 
introdutor, dila-
tador e agulha 

de punção 
(utilizado para 
punção e ca-
teterização de 
veia ou artéria 

femoral).

UNid 150

SciTEcH 
/ SciTEcH 
ProdU-

ToS

81,41 12.211,50

Valor ToTal GEral r$ 
24.423,00

Protocolo: 724635

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade Pregão eletrônico
Número: 116/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de cateter central de inserção Periférica (Picc), para atender 
a necessidade da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (FHCGV) por um período de 12 meses, conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 12/11/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 724338
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 113/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de produtos para hemodiálise para atender a necessidade de 12 
(doze) meses no Serviço de Terapia renal Substitutiva (STrS) e no centro 
de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl) da fundação Pública Estadual 
Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 12/11/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 724547

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 100/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de Vídeo-larin-
goscópio para intubação de via aérea difícil, a serem utilizados nas Unida-
des de Terapia intensiva e centro cirúrgico desta fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor 
GloBal VENcEdor

1. 

VÍdEo lariNGoScÓPio com câmera para intubação 
de via aérea difícil. Que possa ser utilizado em pacien-
tes com colar cervical, com traumas buco maxilo facial, 
de pescoço ou coluna. deve possuir monitor lcd com 

no mínimo 3 polegadas. deve permitir uso com ou sem 
câmera, que permita a entrada de oxigênio para não 
embaçar a lâmina e oxigenar o paciente. o cabo do 

laringoscópio deverá ser de inox e/ou emborrachado, 
deve possuir bateria recarregável ou funcionar por 

pilhas, e fornecer iluminação por meio de lEd de alta 
intensidade; o corpo do cabo deverá ser emborra-

chado; a transmissão de luz deverá ser por meio de 
fibra ótica. Deverá acompanhar lâminas reutilizáveis 
específicas para este equipamento, nos tamanhos 
de números 0, 1, 2, 3, 4 e 5 feitas em aço inox ou 

outro material auto clavável de resistência e duração 
semelhante. Possuir duas guias para tubos de cada um 
dos tamanhos 2,5 a 3,5; 4 a 5,5; 5 a 6,5; tamanho 7 a 
9,5 e Maleta para transporte. deverá vir acompanhado 

de todos os cabos, conexões, acessórios, softwares, 
ou outros quaisquer tipos de acessórios indispensáveis 
ao bom funcionamento do equipamento. acompanha 
Manuel de instruções em português e maleta para 

transporte.

04 r$ 
66.740,00

Vad MEdical 
coMErcio 

lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 100/fHcGV/2021:
r$ 66.740,00 (Sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais).
Belém/Pa, 04 de Novembro de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 724519

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 37/2021
Valor: r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Objeto: Aquisição de Adaptadores flexíveis para circuito de ventilação para 
equipamento da incubadora de transporte da marca: faNEM, para atender 
a necessidade da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna - fHcGV.
Data de Ratificação: 03/11/2021
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2020
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 7684
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Natureza da despesa: 339030,
fonte de recursos: 0269, 0103, 0149.
Plano interno – Pi: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado: MacEdo HoSPiTalar coMÉrcio, rEPrESENTaÇÃo, iMPor-
TaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES lTda,
Endereço: Trav. angustura, nº 3145 – Térreo – Bairro: Marco
cEP: 66093-040 – Belém/Pará
E-mail: macedo@macedohospitalar.com.br
Telefone: (091) 3276-6889 / (91) 3277-5366 / (91) 3276-2374
ordenador: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 724355
iNeXiGiBiLidade: 37/2021

Valor: r$ r$241.501,68 (dUZENToS E QUarENTa E UM Mil, QUiNHEN-
ToS E UM rEaiS E SESSENTa E oiTo cENTaVoS).
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa, Para rEaliZaÇÃo dE SErViÇoS 
dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa EM EQUiPaMENToS MÉdi-
coS HoSPiTalarES da Marca: draGEr, alocadoS NoS SETorES: 
HEModiNÂMica E cENTro cirÚrGico NESTa fUNdaÇÃo HoSPiTal dE 
clÍNicaS GaSPar ViaNNa.
daTa dE raTificaÇÃo: 21/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 25, caPUT, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2021
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
foNTE do rEcUrSo: 0269,0103 E SEUS rESPEcTiVoS SUPEraViTS
oriGEM do rEcUrSo ESTadUal
coNTraTado:
NoME: draGEr iNdÚSTria E coMÉrcio lTda.
ENdErEÇo: alaMEda PUcUrUi Nº 51 - TaMBorÉ
BaUEri- SP – cEP: 06.460-100
E-Mail: daNiEl.PErEira@draEGEr.coM / VENdaS@draEGEr.coM
TElEfoNE: (11) 4689-4900
ordENadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 724250
iNeXiGiBiLidade: 36/2021

Valor: r$ 12.000,00 (doze Mil reais)
objeto: aquisição de 64 (sessenta e quatro) unidades de filTro dE ar 
Para iNcUBadora, marca: faNEM, modelo:2186, para atender a deman-
da do setor assistencial UTi Neonatal desta fHcGV, para atender a neces-
sidade do centro cirúrgico da fHcGV.
Data de Ratificação: 03/11/2021
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2020
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 7684
Natureza da despesa: 339039,
fonte de recursos: 0269, 0103, 0149.
Plano interno – Pi: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado: MacEdo HoSPiTalar coMÉrcio, rEPrESENTaÇÃo, iMPor-
TaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES lTda,
Endereço: Trav. angustura, nº 3145 – Térreo – Bairro: Marco
cEP: 66093-040 – Belém/Pará
E-mail: macedo@macedohospitalar.com.br
Telefone: (091) 3276-6889 / (91) 3277-5366 / (91) 3276-2374
ordenador: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 724123
..

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

errata
.

errata da Portaria Nº 487 de 03 de NoVeMBro de 2.021, 
PUBLicada No doe Nº. 34.756 de 04/11/2021.

oNde se LÊ:
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES dESTE Hrca Para ParTiciParEM do EN-
coNTro dE GESTorES doS HoSPiTaiS rEGioNaiS E coNTraTUaliZadoS, 
QUE SErá rEaliZado No aUdiTÓrio da SESPa Na cidadE dE BElÉM – Pa.
Leia-se:
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES dESTE Hrca Para ParTiciParEM 
do ENcoNTro dE GESTorES doS HoSPiTaiS rEGioNaiS E coNTra-
TUaliZadoS, QUE SErá rEaliZado No aUdiTÓrio da SESPa, E Para 
rESolVErEM dEMaiS aSSUNToS iNErENTES a ESTE Hrca Na cidadE 
dE BElÉM – Pa.

Protocolo: 724047
errata da Portaria Nº 486 de 03 de NoVeMBro de 2.021, 

PUBLicada No doe Nº. 34.756 de 04/11/2021.
oNde se LÊ:
oBJETiVo: ParTiciPar do ENcoNTro dE GESTorES doS HoSPiTaiS 
rEGioNaiS E coNTraTUaliZadoS, QUE SErá rEaliZado No aUdiTÓ-
rio da SESPa Na cidadE dE BElÉM – Pa.
Leia-se:
oBJETiVo: ParTiciPar do ENcoNTro dE GESTorES doS HoSPiTaiS 
rEGioNaiS E coNTraTUaliZadoS, QUE SErá rEaliZado No aUdiTÓ-
rio da SESPa, E Para rESolVEr dEMaiS aSSUNToS iNErENTES a ESTE 
Hrca Na cidadE dE BElÉM – Pa.

Protocolo: 724045

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria
.

Portaria Nº 092/2021-dir/rH/Hrs 
de 03 de NoVeMBro de 2021.

a diretora do hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021 publicado no doE 34.486 de 09/02/2021.
rESolVE:
constituir, a nova comissão de Gdi, do hospital regional de Salinópolis, a ser 
formado pelos membros abaixo relacionados, a contar da data da publicação.
a presente portaria revoga todas as anteriores referente a comissão de Gdi;
coordENador:
célio Miranda da Silva, odontólogo, matrícula nº54189800-1
MEMBroS TiTUlarES:
Maria Karem dos Santos fernandes, administradora, matrícula nº 
57211829-2; Mayara Thayse de oliveira Pimentel, Enfermeira, matrícula 
nº 5955688-1; aline Gonçalves de Sousa, agente administrativo, matrícula 
nº 54194142-1; adriano luiz leão Pereira, agente administrativo, matrí-
cula nº 57232606-1; Emerson Santiago Monteiro, agente administrativo, 
matrícula nº 5808987-2.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Salinópolis, 03 de novembro de 2021.
 lUaNa KEllY NoroNHa loiola
  dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 724040
Portaria Nº 094/2021-Hrs de 03 de NoVeMBro de 2021.

a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas através da Portaria n° 210/2021-ccG de 08 
de fevereiro de 2021, publicada no doE n°34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo o processo PaE nº 2021/1236805.
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo listados para exercerem a função de fiscais do 
contrato nº 076/2021 de prestação de serviços de vigilância patrimonial armada 
e desarmada celebrado com a EMPrESa: Pará SEGUraNÇa lTda, bem como 
pelo atesto dos documentos das despesas, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, 
adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
fiScal dE coNTraTo:
Maria KarEN doS SaNToS fErNaNdES
MaTrÍcUla: 57211829-2, carGo: adMiNiSTrador
SUPlENTE:
ElaiNE MoUra SaNToS PaMPolHa,
MaTrÍcUla : 57194788-1, carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE, SaliNoPoliS/Pa, 03/11/2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 724038
Portaria Nº 095 de 04 de NoVeMBro de 2021

a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021
coNSidEraNdo, o parecer da assessoria Jurídica da SESPa nos autos do 
processo nº 2016/341269.
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 838, de 06 de Novembro de 2019, que designou 
a comissão Permanente de Sindicância do Hospital regional de Salinópolis,
rESolVE:
  i – instaurar a competente Sindicância administrativa na forma do art. 199 da 
lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servidores: criSTiaNE SE-
riQUE MoNTEiro, odontóloga, matrícula nº 57174941-1, EMErSoN SaNTiaGo 
MoNTEiro, agente administrativo - matrícula nº 5808987-2 e EliUdY da SilVa 
BraNdÃo agente administrativo - matrícula nº 5913561-1 para sob a presi-
dência do primeiro, para apuração de possível irregularidade no serviço público.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis por igual pe-
ríodo, desde que por motivo fundamentado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 724590

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria N° 153 de 29 de oUtUBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1222902 - PaE;
re s o l v e:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e iolaNda ModESTo dE VilHENa TorrES, id. funcional nº 
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3274683/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fis-
calização do Convênio nº 055/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura 
Municipal de Mojuí dos campos, referente ao processo nº 2021/463966, 
cujo objeto é aquisição de 70.000 litros de Óleo diesel S-10, para serviços 
de recuperação e manutenção de 63,60 km da Estradas Vicinais: Vicinal 
Vila Nova – Estrela da Bica – Santo Ântonio; Vicinal Piranha – Vale Verde - 
Ulbra – Praia Grande, no Município de Mojuí dos campos /Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 29 de outubro de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 724539

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo 
de serViÇos, coM reFLeXo FiNaNceiro

ProcESSo Nº. 2020/418887 aNEXo: 2021/1055842
Nº do coNTraTo: 035/2020
JUSTificaTiVa: o objeto do presente Termo aditivo de acréscimo e Supres-
são de serviços, com reflexo financeiro ao Contrato nº 35/2020, decorre da 
solicitação feita pela contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” 
e “b” c/c §1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria 
Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 47.857.023,73 (quarenta e sete milhões, 
oitocentos e cinquenta e sete mil, vinte e três reais e setenta e três centavos).
Valor do acrÉSciMo: r$ 11.936.536,39 (onze milhões, novecentos e 
trinta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos).
Valor da SUPrESSÃo: r$ 1.989.348,93 (um milhão, noventos e oitenta 
e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos).
rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 9.947.187,45 (nove milhões, novecentos e qua-
renta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 57.804.211,18 (cinquenta e sete mi-
lhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e onze reais e dezoito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade: 29101; Programa de Trabalho: 
26.782.1486.7505; Natureza da despesa: 449051; origem do recurso: 
Tesouro; fonte de recurso: 0131000000; Pi: 206PPa370Sr.
daTa da aSSiNaTUra:  29/10/2021.
coNTraTada: aMETa ENGENHaria lTda.
 cNPJ: 04.101.986/0001-47.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 724558

diÁria
.

Portaria Nº 333 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: acompanhar a equipe técnica da dirTEc aos municípios de Ma-
racanã, curuça, Bonito e São Miguel do Guamá.
origem: Belém
destino(s): Maracanã, curuçá, Bonito e São Miguel do Guamá
Servidor (a): carlos Henrique Pombo dos Santos
cargo: Gerente
id. funcional: 57175355/3
Período: 21/10/2021
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 334 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: acompanhar a equipe técnica da dirTEc aos municípios de Ma-
racanã, curuça, Bonito e São Miguel do Guamá.
origem: Belém
destino(s): Maracanã, curuçá, Bonito e São Miguel do Guamá
Servidor (a): carlos Henrique Pombo dos Santos
cargo: Gerente
id. funcional: 57175355/3
Período: 19/10/2021
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 335 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para inspecionar os serviços no município 
de canaã dos carajás
origem: Belém
destino(s): canaã dos carajás
Servidor (a): João Marcelo Gobitsch de almeida
cargo: coordenador
id. funcional: 5899739/5
Período: 13 a 15/10/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 724536

oUtras MatÉrias
.

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 012/2021.
oBJETo: construção de 03 (três) pontes em concreto armado, sobre os 
igarapés: Grotão do albino (12,00m x 8,60m), Grotão crente (12,00m x 
8,60m),  e Mutum (12,00m x 8,60m), localizados na Pa-461, trecho: Pa-

461 (km 1,8 ao km 8) / Pa-459, no município de Brejo Grande do araguaia, 
sob a jurisdição do 5º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão Per-
manente de licitação torna público o resultado do julgamento dos documen-
tos de Habilitação. as empresas coNSTrUTora coNcÓrdia r a S EirEli 
– EPP, ENGEPorT ENGENHaria EirEli-EPP, JS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo 
lTda – EPP e TÉcNica ENGENHaria lTda foram consideradas HaBiliTadaS 
e a empresa cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo 
JUdicial foi considerada iNaBiliTada. a partir da data desta publicação, 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. cópia 
da ata de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à dispo-
sição dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação da SE-
TraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa. Não 
havendo recurso, as empresas habilitadas ficam desde já convocadas para a 
data de 18/11/2021, às 10h00min, para abertura e julgamento das propostas 
de preços relativos à Tomada de Preço n°012/2021.
Belém, 03 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 724458
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 011/2021.
oBJETo: construção de 04 (quatro) pontes em concreto armado, sobre os 
rios P4 (15,00m x 8,60m), P5 (11,00m x 8,60m), P6 (12,00m x 8,60m) 
e P7 (11,00m x 8,60m), localizados na Pa-459, trecho: Br-230 / Santa 
izabel do araguaia, no município de Brejo Grande do araguaia, sob a juris-
dição do 5º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas coNSTrUTora coNcÓrdia r a 
S EirEli – EPP, JS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda – EPP e TÉcNi-
ca ENGENHaria lTda foram consideradas HaBiliTadaS e as empresas 
cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial 
e coNSTrUTora E TraNSPorTadora PoNTE alTa EirEli - ME foram 
consideradas iNaBiliTadaS. a partir da data desta publicação, abre-se o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. cópia da ata 
de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à disposição 
dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, 
na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa. Não 
havendo recurso, as empresas habilitadas ficam desde já convocadas para 
a data de 17/11/2021, às 10h00min, para abertura e julgamento das pro-
postas de preços relativos à Tomada de Preço n°011/2021.
Belém, 03 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 724451
resULtado ParciaL de LicitaÇÃo

Modalidade: concorrência
Número: n.º 025/2021.
oBJETo: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, sobre o rio 
cuxiú (100,00m x 8,60m), localizado na Pa-256, trecho: Pa-451 / Pa-140, 
no município de Tomé açu, sob a jurisdição do 7º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da concorrência 
Pública nº 025/2021 – SETraN.
1ª Classificada: PAULO BRÍGIDO ENGENHARIA.
Valor: r$ 4.325.222,04 (Quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil, 
duzentos e vinte e dois reais e quatro centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para inter-
posição de Recursos. Cópia da ata de abertura de propostas financeiras encontra-se 
à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação da SE-
TraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 04 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 724438
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 010/2021.
oBJETo: construção de 03 (três) pontes em concreto armado, localizadas 
na rodovia Pa-459, intituladas como P1 - km 12,50 (14,00m x 8,60m 
x 6,00m), P2 - km 14,90 (11,00m x 8,60m x 4,00m) e P3 - km 19,70 
(29,00m x 8,60m x 4,00m), trecho Br-230 / Pa-461, no Município de Brejo 
Grande do araguaia, sob jurisdição do 5º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas
coNSTrUTora coNcÓrdia r a S EirEli – EPP, JS SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo lTda – EPP e TÉcNica ENGENHaria lTda foram consideradas 
HaBiliTadaS, e a empresa ENGEPorT ENGENHaria EirEli foi conside-
rada iNaBiliTada. a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. cópia da ata de jul-
gamento da documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos 
interessados na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na 
av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa. Não haven-
do recurso, as empresas habilitadas ficam desde já convocadas para a data 
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de 17/11/2021, às 09h00min, para abertura e julgamento das propostas 
de preços relativos à Tomada de Preço n°010/2021.
Belém, 03 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 724443
coMUNicaÇÃo de recUrso

Modalidade: Tomada de Preços.
Número: n.º 019/2021.
oBJETo: construção de 02 (duas) pontes em concreto armado, localizadas 
na Pa-256, sobre os igarapés: Santa rita i - km 105 (31,00m x 8,60m) 
e Santa rita ii - km 98 (20,00m x 8,60m), trecho Pa-451 / Pa-140, no 
Município de ipixuna do Pará, sob Jurisdição do 7º Núcleo regional.
comunicamos aos interessados que a empresa cÍrio coNSTrUTora 
E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial, interpôs recurso 
administrativo contra a decisão desta comissão no Julgamento dos 
documentos de Habilitação, e que, a partir da publicação deste aviso, 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação desse recurso, 
cuja cópia se encontra à disposição dos interessados nesta cPl, no horário 
de 08:00 às 14:00 horas, na sala da comissão Permanente de licitação da 
SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 04 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

coMUNicaÇÃo de recUrso
Modalidade: Tomada de Preços.
Número: n.º 022/2021.
oBJETo: construção de 02 (duas) pontes em concreto armado, localizadas na 
rodovia Pa-256, sobre o igarapé Tomé açu - km 68 (26,00m x 8,60m), no Município 
de Tomé açu e sobre o igarapé Bananal ii - km 80 (26,00m x 8,60m), trecho Pa-451 
/ Pa-140, no Município de ipixuna do Pará, sob a jurisdição do 7º Núcleo regional.
comunicamos aos interessados que a empresa cÍrio coNSTrUTora 
E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial, interpôs recurso 
administrativo contra a decisão desta comissão no Julgamento dos 
documentos de Habilitação, e que, a partir da publicação deste aviso, 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação desse recurso, 
cuja cópia se encontra à disposição dos interessados nesta cPl, no horário 
de 08:00 às 14:00 horas, na sala da comissão Permanente de licitação da 
SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 04 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

coMUNicaÇÃo de recUrso
Modalidade: Tomada de Preços.
Número: n.º 023/2021.
oBJETo: construção de 02 (duas) pontes em concreto armado, localizadas 
na Pa-256, sobre os igarapés: Toca da onça - km 87 (15,00m x 8,60m) e 
fortaleza - km 95 (20,00m x 8,60m), trecho Pa-451 / Pa-140, no Município 
de ipixuna do Pará, sob jurisdição do 7º Núcleo regional.
comunicamos aos interessados que a empresa cÍrio coNSTrUTora 
E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial, interpôs recurso 
administrativo contra a decisão desta comissão no Julgamento dos 
documentos de Habilitação, e que, a partir da publicação deste aviso, 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação desse recurso, 
cuja cópia se encontra à disposição dos interessados nesta cPl, no horário 
de 08:00 às 14:00 horas, na sala da comissão Permanente de licitação da 
SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 04 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

coMUNicaÇÃo de recUrso
Modalidade: Tomada de Preços.
Número: n.º 024/2021.
oBJETo: construção de 03 (três) pontes em concreto armado, localizadas 
na rodovia Pa-256, sobre o igarapé Nova Vida (10,00m x 8,60m), rio 
Urucuré (16,00m x 8,60m) e rio Urucuré i (10,00m x 8,60m), trecho Pa-
451 / Br-155, no Município de acará, sob jurisdição do 7º Núcleo regional.
comunicamos aos interessados que a empresa cÍrio coNSTrUTora 
E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial, interpôs recurso 
administrativo contra a decisão desta comissão no Julgamento dos 
documentos de Habilitação, e que, a partir da publicação deste aviso, 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação desse recurso, 
cuja cópia se encontra à disposição dos interessados nesta cPl, no horário 
de 08:00 às 14:00 horas, na sala da comissão Permanente de licitação da 
SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 04 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 724809

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 153/2021-GP de 04 de NoVeMBro de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 

lhe foram conferidas pelo Decreto de 09 de janeiro de 2019 no Diário Ofi-
cial do Estado n° 33.776;
r E S o l V E:
SUSPENdEr por necessidade de serviço, a contar de 28/10/2021, o pe-
ríodo de férias do servidor KlEBEr dE JESUS PErES SoUZa, matrícula 
nº 594966, ocupante do cargo de SUPErViSor ii, concedidas através da 
Portaria n° 124/2021-GP, de 09/09/2021, publicada no doE n° 34.696 de 
13/09/2021, referente ao exercício 2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 04 de novembro de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 724297
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria Nº 810/2021 – arcoN-Pa, de 03 de NoVeMBro 2021 o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; rESolVE: i – coNcEdEr 30 
(trinta) dias de férias regulamentares aos servidores abaixo:

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

8002833/1 clauton Nazareno Marques 
leal 05/04/2020 a 04/04/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5947523/1 José francisco Santos Soares 01/04/2020 a 31/03/2021 02/01/2022 a 31/01/2022
3272486/ 1 lucas amorim 29/04/2020 a 28/04/2023 04/01/2022 a 02/02/2022

54194152/ 1 Manoel Pereira dos Santos 
leite 01/12/2020 a 30/11/2023 03/01/2022 a 01/02/2022

3276368/1 José ribamar damasceno dias 01/01/2018 a 31/12/2018 03/01/2022 a 01/02/2022

5395712/4 raimundo Nonato Miranda de 
Vasconcelos 01/11/2020 a 31/10/2021 13/12/2021 a 11/01/2022

5952256/1 antônia adriele rabelo do 
Nascimento 10/12/2020 a 09/12/2021 13/12/2021 a 22/12/2021

57173503/1 liete Judith Tavares Venturieri 21/07/2020 a 20/07/2021 16/11/2021 a 15/12/2021
5935485/2 Gisela dos Santos carmo 05/04/2020 a 04/04/2021 01/12/2021 a 30/12/2021

5953257/1 Erika Hayane reis Borges 
e Silva 10/12/2020 a 09/12/2021 13/12/2021 a 22/12/2021

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE 
SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 03 dE NoVEMBro 2021. EU-
riPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 724457

NorMa
.

 resoLUÇÃo arcoN-Pa N° 03, de 03 de NoVeMBro de 2021
Estabelece as condições gerais na prestação e utilização dos serviços públi-
cos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cuja regulação 
seja delegada à agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, no uso de suas atribuições legais, atendendo 
a decisão da diretoria colegiada,
coNSidEraNdo que a entidade reguladora edita normas que abrangem 
requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelecidas na lei federal 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007;
CONSIDERANDO que a entidade reguladora define as normas técnicas re-
lativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos 
usuários e entre os diferentes prestadores de serviços envolvidos, de acor-
do com as diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelecidas na 
lei federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007;
coNSidEraNdo as disposições dessa resolução, deverão ser interpreta-
das e aplicadas levando-se em consideração as diretrizes e normas de 
referência estabelecidas pela aNa, de modo a assegurar a uniformidade 
regulatória do setor de saneamento básico e a segurança jurídica na pres-
tação e na regulação dos serviços, nos termos estabelecidos pela lei nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007 e sua atualização pela lei 14.026, de 15 
de julho de 2020.
coNSidEraNdo as atribuições da arcoN-Pa, nos termos do artigo 2° da 
lei Estadual n° 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e suas atualizações.
coNSidEraNdo as disposições da Portaria de consolidação GM/MS nº 
888, de 04 de maio de 2021, editada pelo Ministério de Saúde, que dispõe 
sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade;
resolve:
caPÍtULo i
do oBJetiVo
art. 1º Esta resolução destina-se a estabelecer as condições gerais a se-
rem observadas na prestação e utilização dos serviços públicos de abaste-
cimento de água e de esgotamento sanitário pelos prestadores de serviços, 
e disciplinar o relacionamento entre estes e os usuários.
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caPÍtULo ii
da coMPetÊNcia
art. 2º compete ao prestador de serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, nos municípios sob sua responsabilidade, o pla-
nejamento, a execução das obras e instalações necessárias; a operação, 
ampliação e manutenção dos serviços de captação, transporte, tratamen-
to, preservação e distribuição de água; a coleta, tratamento e disposição 
final dos esgotos sanitários; a disposição final ambientalmente adequada 
de resíduos sólidos dos serviços de saneamento básico; a medição dos 
consumos, o faturamento, a cobrança e a arrecadação de valores; e o 
monitoramento operacional de seus serviços, nos termos desta resolução, 
observados os planos de saneamento e os contratos de concessão ou de 
programa de delegação dos serviços.
Parágrafo único. as disposições desta resolução, bem como de suas futuras alte-
rações, que conflitem com as disposições contratuais somente serão aplicáveis aos 
prestadores após a conclusão do processo de reequilíbrio econômico-financeiro.
art. 3º o prestador de serviços é responsável pela prestação de serviços 
adequada a todos os usuários, satisfazendo as condições de regularidade, 
generalidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, modicidade 
das tarifas, universalização, cortesia na prestação do serviço e de transpa-
rência nas informações para a defesa de interesses individuais e coletivos.
• 1º - Para os fins previstos no caput deste artigo, considera-se:
i – regularidade: a prestação dos serviços em padrões satisfatórios de 
quantidade e qualidade e demais condições estabelecidas no termo de de-
legação e em outras normas técnicas pertinentes;
ii – continuidade: a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, 
da prestação dos serviços e de sua oferta à população;
III – eficiência: a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas 
aplicáveis e em padrões satisfatórios estabelecidos no termo de delegação 
e nas normas técnicas pertinentes, ao menor custo possível, repassando-
se ao usuário eventuais ganhos de produtividade e economia obtidas;
iV – segurança: a execução dos serviços sem causar prejuízos materiais 
ou pessoais a usuários e/ou terceiros, bem como a garantia de qualidade e 
continuidade do serviço prestado;
V – atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, 
sua conservação e manutenção, com incorporação de inovações tecnológicas que 
assegurem a melhoria e expansão dos serviços na medida da necessidade dos 
usuários e visando cumprir plenamente com os objetivos e metas estabelecidas;
Vi – generalidade: universalidade da prestação dos serviços, ou seja, serviços 
públicos de saneamento básico, prestados a todas as categorias de usuários;
Vii - cortesia na prestação dos serviços: tratamento aos usuários com civi-
lidade e urbanidade, assegurando o amplo acesso para a apresentação de 
reclamações e solicitação de esclarecimentos e serviços;
Viii – modicidade: a justa correlação entre os encargos da delegação, a remune-
ração do prestador de serviços e a contraprestação pecuniária paga pelos usuários;
iX - universalização: ampliação contínua da rede até atender toda a coleti-
vidade de munícipes, nos termos e limites da delegação ou concessão dos 
serviços públicos e do Plano Municipal de Saneamento Básico;
X – transparência: aplicação de mecanismos para a mais ampla divulgação 
e informação dos pedidos e das reclamações realizadas pelos usuários, 
bem como das tarifas e das suspensões.
caPÍtULo iii
das deFiNiÇÕes
Art. 4º Para os fins desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
• abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela dis-
ponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 
até as ligações prediais e seus instrumentos de medição;
• adutora: tubulação principal de um sistema de abastecimento de água 
situada, geralmente, entre a captação e a estação de tratamento, ou entre 
esta e os reservatórios de distribuição;
• verificação do hidrômetro: processo que visa conferir a regularidade do 
hidrômetro com os respectivos padrões, em relação aos limites estabeleci-
dos pelas normas pertinentes;
• água bruta: água da forma como é encontrada na natureza, antes de 
receber qualquer tratamento;
• água potável: água cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radio-
ativos atendam ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde;
• água tratada: água submetida a tratamento prévio, através de processos 
físicos, químicos e/ou biológicos de tratamento, com a finalidade de torná
-la apropriada ao consumo humano;
• alimentador predial: tubulação compreendida entre o ponto de entrega 
de água e a válvula de flutuador do reservatório predial;
• alto consumo: consumo mensal da unidade usuária, cujo valor medido 
ultrapassa em 30% (trinta por cento), no mínimo, a média dos últimos seis 
meses com valores corretamente medidos;
• caixa de ligação: dispositivo ligado ao ramal predial de esgoto, situado, sem-
pre que possível, na calçada, que possibilite a coleta do esgoto, a inspeção e/
ou a desobstrução do ramal predial, considerado o ponto de coleta de esgoto;
• cavalete: conjunto padronizado de tubulações e conexões, ligado ao ra-
mal predial de água, destinado à instalação do hidrômetro, considerado o 
ponto de entrega da água no imóvel;
Xi -  esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibili-
zação e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessá-
rias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados 
dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final 
para produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada 
no meio ambiente;
• coletor predial: tubulação de esgoto na área interna do lote até a caixa 
de ligação;
• consumo mínimo: faturamento mínimo por economia em metros cúbicos 
mensais definido pela ARCON-PA ou pelo Poder Concedente, observadas as 
disposições vigentes do contrato de concessão ou do contrato de programa.

• contrato de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário: ins-
trumento pelo qual o prestador de serviços e o usuário ajustam as caracte-
rísticas técnicas e as condições comerciais dos serviços;
• contrato de adesão: instrumento contratual padronizado para abasteci-
mento de água e/ou esgotamento sanitário, cujas cláusulas estão vincula-
das às normas e regulamentos, não podendo seu conteúdo ser modificado 
pelo prestador de serviços ou pelo usuário;
• despejo não doméstico: resíduo líquido decorrente do uso da água para 
fins industriais e serviços diversos;
• economia: imóvel ou subdivisão de imóvel, com numeração própria, ca-
racterizada como unidade autônoma de consumo, de qualquer categoria, 
atendida por ramal próprio ou compartilhado com outras economias, a 
exemplo de moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escri-
tório, indústrias, órgãos públicos e similares, existentes numa determinada 
edificação, que são atendidos pelos serviços de abastecimento de água e/
ou de esgotamento sanitário;
• estação elevatória: conjunto de tubulações, equipamentos e dispositivos 
destinados à elevação de água ou esgoto;
• fatura: nota fiscal que apresenta a quantia total que deve ser paga pela 
prestação do serviço público de abastecimento de água e/ou de esgota-
mento sanitário, referente a um período especificado, discriminando as 
parcelas correspondentes;
• fonte alternativa de abastecimento: suprimento de água a um imóvel não 
proveniente do sistema público de abastecimento de água;
• hidrômetro: equipamento destinado a medir e registrar, contínua e 
cumulativamente, o volume de água fornecido a um imóvel;
• instalação predial de água: conjunto de tubulações, reservatórios, equi-
pamentos, peças e dispositivos localizados a jusante do ponto de entrega 
de água e empregados para a distribuição de água na unidade usuária;
• lacre: dispositivo destinado a caracterizar a integridade e inviolabilidade 
do hidrômetro, da ligação de água ou da interrupção do abastecimento;
• ligação: é a interligação do ponto de entrega de água ou de coleta de 
esgoto às instalações da unidade usuária;
• limitador de consumo: dispositivo instalado no ramal de ligação, para 
limitar o consumo de água;
• monitoramento operacional: acompanhamento e avaliação dos serviços 
mediante equipamentos e instalações pertencentes ao sistema de abaste-
cimento de água e de esgotamento sanitário;
• padrão de ligação de água: conjunto constituído pelo cavalete, registro e 
dispositivos de controle ou de medição de consumo;
• ponto de entrega de água: é o ponto de conexão do ramal de ligação de 
água com as instalações prediais do usuário (alimentador predial), carac-
terizando-se como o limite de responsabilidade do prestador de serviços 
de abastecimento de água;
• ponto de coleta de esgoto: é o ponto de conexão do ramal predial de esgoto 
com as instalações prediais do usuário (ramal coletor), caracterizando-se como 
o limite de responsabilidade do prestador de serviços de esgotamento sanitário;
• ponto de utilização: extremidade localizada nas instalações internas da 
unidade usuária que fornece água para uso;
• ramal predial de água: conjunto de tubulações e peças especiais situadas 
entre a rede pública de abastecimento de água e o ponto de entrega de água;
• ramal predial de esgoto: conjunto de tubulações e peças especiais situadas 
entre a rede pública de esgotamento sanitário e o ponto de coleta de esgoto;
• rede pública de abastecimento de água: conjunto de tubulações, peças e 
equipamentos que compõem o sistema público de abastecimento de água;
• rede pública de esgotamento sanitário: conjunto de tubulações, peças e 
equipamentos que interligam os pontos de coleta aos sistemas de trata-
mento, sendo parte integrante do sistema público de coleta de esgotos;
• registro: peça destinada à interrupção do fluxo de água em tubulações;
• religação: procedimento efetuado pelo prestador de serviços que objetiva 
restabelecer o abastecimento de água para a unidade usuária;
• reservatório: instalação destinada a armazenar água e assegurar a pres-
são suficiente ao abastecimento;
• sistema público de abastecimento de água (SAA): conjunto de insta-
lações e equipamentos utilizados nas atividades de captação, elevação, 
adução, tratamento, reservação e distribuição de água potável;
• sistema público de esgotamento sanitário (SES): conjunto de instalações 
e equipamentos utilizados nas atividades de coleta, afastamento, trata-
mento e disposição final de esgotos sanitários;
• unidade usuária: economia ou conjunto de economias atendidos através 
de uma única ligação de água e/ou de esgoto;
• usuário: pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito, 
legalmente representada, que solicitar ao prestador de serviços o abaste-
cimento de água e/ou o esgotamento sanitário, regido por contrato firmado 
ou de adesão, e assumir a responsabilidade pelo pagamento das faturas 
e pelas demais obrigações fixadas em normas legais, regulamentares ou 
contratuais;
• vazamento oculto: vazamento de difícil percepção, cuja detecção na 
maioria das vezes é feita através de testes ou por técnicos especializados;
• engano justificável: quando prestador não é obrigado à devolução em do-
bro os valores cobrados indevidamente do usuário, quando se caracteriza 
que não houve má fé ou culpa do prestador conduta;
• tarifa de água: valor referente ao volume de água fornecido à unidade 
consumidora;
• tarifa de esgoto: valor a ser cobrado em percentual sobre a tarifa de 
água, ou sobre volume de água, estimado para unidades que possuem 
abastecimento próprio de água;
• cobrança por disponibilidade: valor cobrado dos usuários pela disponibilidade 
dos serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário;
• baixa renda: o consumo mensal de água deve ser de até 10m³/mês. Para famí-
lias com mais de 4 (quatro) pessoas e consumo superior a 10m³/mês, deverá ser 
considerado o consumo de até 2,5m³/mês por residente no imóvel; e
• grande consumidor: aquele que consume acima de 100 m³ de água men-
sais, não se aplicando esta definição a categoria residência.
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caPÍtULo iV
da soLicitaÇÃo de serViÇos
seção i
do Pedido de Ligação de Água e esgoto
art. 5º o pedido de ligação de água e/ou de esgoto caracteriza-se por um 
ato do interessado, no qual ele solicita o fornecimento de água e/ou coleta 
de esgoto ao prestador de serviços, assumindo a responsabilidade pelo 
pagamento das tarifas fixadas pela conexão e/ou pelo uso dos serviços, 
através de contrato firmado ou de contrato de adesão, conforme o caso.
• 1º Efetivado o pedido de ligação de água e/ou de esgoto ao prestador de 
serviços, este cientificará ao usuário quanto à obrigatoriedade de:
i – apresentar a carteira de identidade ou registro Geral, ou na ausência desta, 
outro documento de identificação equivalente com foto (Carteira Nacional de Ha-
bilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte e Carteira de Conselhos Profissionais), 
cadastro de Pessoa física (cPf), quando pessoa física, ou do documento relativo 
ao cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cNPJ), quando pessoa jurídica;
ii - apresentar original ou cópia autenticada em cartório um dos seguintes 
documentos comprobatórios da propriedade ou da posse do imóvel: escri-
tura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do iPTU, contrato par-
ticular de compra e venda ou de locação, certidão de ocupação consolidada 
ou certidão de ligação precária, emitida pelo órgão municipal competente;
iii - efetuar o pagamento mensal pelos serviços de abastecimento de água 
e/ou esgotamento sanitário, de acordo com as tarifas, sob pena de inter-
rupção da prestação dos serviços nos termos desta resolução;
iV - observar, nas instalações hidráulicas e sanitárias da unidade usuária, 
as normas expedidas pelos órgãos oficiais pertinentes e as normas e pa-
drões do prestador de serviços, postas à disposição do interessado;
V - instalar em locais apropriados de livre acesso, caixas de proteção ou simi-
lar e suas conexões destinados à instalação de hidrômetros e outros aparelhos 
exigidos, conforme normas procedimentais do prestador de serviços;
Vi - declarar o número de pontos de utilização da água na unidade usuária;
Vii - celebrar os respectivos contratos de adesão ou de abastecimento de 
água e/ou de esgotamento sanitário; e
Viii - fornecer informações referentes à natureza da atividade desenvol-
vida na unidade usuária, a finalidade da utilização da água e comunicar 
eventuais alterações supervenientes;
• 2º Cada unidade usuária dotada de ligação de água e /ou esgoto será cadas-
trada pelo prestador de serviços, cabendo-lhe um só número de conta/ligação.
• 3º O prestador de serviços deverá encaminhar ao usuário cópia do con-
trato de adesão até a data de apresentação da primeira fatura.
• 4º As ligações podem ser temporárias ou definitivas.
art. 6º Toda construção permanente urbana com condições de habitabilida-
de situada em via pública, beneficiada com redes públicas de abastecimen-
to de água e/ou de esgotamento sanitário deverá, obrigatoriamente, inter-
ligar-se a rede pública, e estarão sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas 
e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção 
da infraestrutura e do uso desses serviços, de acordo com o disposto no 
artigo 45 da lei federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, respeitadas as 
exigências técnicas do prestador de serviços.
• 1º Na hipótese do caput deste artigo, é dever do usuário, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias do aviso, realizado pelo prestador de serviços ou qualquer 
órgão público competente, solicitar o fornecimento dos serviços e providenciar 
as adequações solicitadas pelo prestador de serviços, as medidas necessárias 
em suas instalações prediais para o abastecimento de água e/ou coleta de 
esgotos, dentro das especificações técnicas do prestador de serviços.
• 2º Uma vez tomadas pelo usuário as medidas a que se referem o pará-
grafo anterior, é dever do prestador fornecer os serviços, salvo nas situa-
ções expressamente excepcionadas nesta resolução.
• 3º Poderá o prestador de serviços, caso não obedecidos os prazos do §1º 
deste artigo, comunicar a omissão da pessoa física ou jurídica aos órgãos 
públicos responsáveis pela adoção das medidas coercitivas necessárias 
para a conexão às redes públicas de água e esgoto, bem como pela respon-
sabilização administrativa, civil, criminal e ambiental, quando for o caso.
• 4º Passado o prazo estabelecido no parágrafo 1º, sem prejuízo do dis-
posto no parágrafo 3º, poderá o prestador de serviços cobrar as tarifas de 
água e/ou esgotamento sanitário mínima vigentes, em virtude da susten-
tabilidade econômico-financeira do serviço público (art. 29, da Lei Federal 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007) e da efetiva disponibilização do serviço 
(art. 45, da lei federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007).
art. 7º o prestador de serviços poderá condicionar a ligação, a religação, 
alterações contratuais, o aumento de vazão ou a contratação de forne-
cimentos especiais à quitação de débitos anteriores do mesmo usuário 
decorrentes da prestação do serviço para o mesmo ou para outro imóvel 
na área de concessão do prestador.
• 1º O prestador de serviços não poderá condicionar a ligação de unidade 
usuária ao pagamento de débito:
i – que não seja decorrente de fato originado pela prestação do serviço 
público de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário;
ii – não autorizado pelo usuário; ou
iii – pendente em nome de terceiros.
• 2º As vedações dos incisos II e iii do parágrafo anterior não se aplicam 
nos casos de sucessão comercial.
art. 8º Para que os pedidos de ligação possam ser atendidos deverá o inte-
ressado, se aprovado o orçamento apresentado pelo prestador de serviços, 
efetuar previamente o pagamento das despesas decorrentes, no caso de:
i - serem superadas as distâncias previstas no caput do artigo 27; e
ii - haver necessidade de readequação da rede pública.
• 1º O pagamento previsto na hipótese do inciso II somente será aplicado se 
o investimento estiver em área fora do plano de investimentos da concessão.
• 2º Quando os projetos ou serviços na rede pública forem executados pelo 
interessado, mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado, o 
prestador de serviços exigirá o cumprimento de suas normas e padrões, 
postas à disposição do interessado, bem como das normas expedidas pelos 
órgãos oficiais competentes.

art. 9º cada unidade usuária dotada de ligação de água e/ou de esgoto será cadas-
trada pelo prestador de serviços, cabendo-lhe um só número de conta/inscrição.
art. 10º o interessado, no ato do pedido de ligação de água e/ou de esgo-
to será orientado sobre o disposto nesta Resolução, cuja aceitação ficará 
caracterizada por ocasião da assinatura do contrato ou início da disponibi-
lização dos serviços.
art. 11. o usuário assegurará ao representante ou preposto do prestador de ser-
viços o livre acesso ao padrão de ligação de água e a caixa de ligação de esgoto
art. 12. as ligações de água ou de esgoto para unidades situadas em áreas 
com restrições para ocupação, somente serão liberadas mediante autoriza-
ção expressa da autoridade municipal competente e/ou entidade do meio 
ambiente, ou por determinação judicial.
• 1º Até a implantação final do projeto urbanístico de regularização fundiá-
ria, poderá ser autorizada pelo Município a execução de ligações provisórias 
nos loteamentos irregulares, nos núcleos urbanos informais, nos núcleos 
urbanos informais consolidados e demais unidades situadas em áreas com 
restrições para ocupação, desde que sejam atendidos todos os requisitos 
técnicos e financeiros necessários à execução da ligação provisória.
art. 13. as ligações de água e/ou de esgoto de chafariz, banheiros públi-
cos, praças e jardins públicos federais, estaduais e municipais serão execu-
tadas pelo prestador de serviço, mediante ofício/requerimento destes, caso 
o imóvel seja locado para funcionamento do órgão público, a requisição 
para a ligação deverá ser acompanhada de cópia do contrato de locação ou 
do extrato do contrato publicado no Diário Oficial.
Art. 14. Lanchonetes, barracas, quiosques, trailers e outros, fixos ou am-
bulantes, somente terão acesso aos ramais prediais de água e/ou esgoto, 
mediante a apresentação da licença de localização expedida pelo órgão 
municipal competente.
Art. 15. O dimensionamento e as especificações do alimentador e do cole-
tor predial deverão estar de acordo com as normas da associação Brasileira 
de Normas Técnicas - aBNT e do prestador de serviços.
caPÍtULo V
dos PoNtos de eNtreGa de ÁGUa e de coLeta de esGoto
art. 16. o ponto de entrega de água deverá situar-se na linha limite (tes-
tada) do terreno com o logradouro público, em local de fácil acesso, que 
permita a colocação e leitura do hidrômetro.
• 1º Havendo uma ou mais propriedades entre a via pública e o imóvel em 
que se localiza a unidade usuária, o ponto de entrega de água situar-se-á 
no limite da via pública com a primeira propriedade intermediária.
• 2º Ficará a critério do prestador de serviço a instalação do ponto de 
entrega de água dentro do imóvel em que se localizar a unidade usuária, 
desde que observadas as conveniências técnicas para o atendimento.
• 3º As instalações das unidades usuárias de água e esgoto serão definidas 
e projetadas conforme normas do prestador de serviços, do iNMETro e 
da aBNT, sem prejuízo do que dispõem as legislações municipais vigentes.
• 4º É de responsabilidade do usuário a adequação técnica, a manutenção 
e segurança das instalações internas da unidade usuária, situadas a jusante 
do ponto de entrega de água e/ou a montante do ponto de coleta de esgoto.
art. 17. até o ponto de entrega de água e/ou de coleta de esgoto, o presta-
dor de serviços deverá adotar todas as providências com vistas a viabilizar 
a prestação dos serviços contratados, observadas as condições estabeleci-
das na legislação e regulamentos aplicáveis.
• 1º Incluem-se nestas providências a elaboração de projetos e execução 
de obras, bem como a sua participação financeira e do usuário em casos 
especiais previstos pelo Órgão regulador e legislação vigente.
• 2º As obras de que trata o parágrafo anterior, se pactuadas entre as partes, 
poderão ser executadas pelo interessado, mediante a contratação de firma 
habilitada, desde que não interfiram nas instalações do prestador de serviços.
• 3º No caso de a obra ser executada pelo interessado, o prestador de ser-
viços fornecerá a licença para a sua execução, após aprovação do projeto 
que será elaborado de acordo com as suas normas e padrões.
• 4º O prestador deverá, ao analisar o projeto ou a obra, indicar tempes-
tivamente:
I - todas alterações necessárias ao projeto apresentado, justificando-as; e
ii - todas as adequações necessárias à obra, de acordo com o projeto por 
ele aprovado.
• 5º Caso haja outras alterações ou adequações que não tenham sido tempes-
tivamente indicadas pelo prestador, este será responsável por sua execução.
• 6º As instalações resultantes das obras de que trata o § 1º comporão o 
acervo da rede pública, sujeitando-se ao registro patrimonial, na forma das 
resoluções da arcoN-Pa, e poderão destinar-se também ao atendimento 
de outros usuários que possam ser beneficiados.
caPÍtULo Vi
das LiGaÇÕes teMPorÁrias
 art. 18. consideram-se ligações temporárias as que se destinarem a canteiro 
de obras, obras em logradouros públicos, feiras, circos, exposições, parque de 
diversões, eventos e outros estabelecimentos de caráter temporário.
Parágrafo único. Não se enquadram, em ligações temporárias, as ligações 
de obras de reformas ou ampliações de unidades usuárias já existentes, 
com seu respectivo cadastro.
art. 19. No pedido de ligação temporária o interessado declarará o prazo 
desejado da ligação, bem como o consumo provável de água, que será 
posteriormente cobrado pelo consumo medido por hidrômetro.
• 1º As ligações temporárias terão duração máxima de 6 (seis) meses, e 
poderão ser prorrogadas a critério do prestador de serviços, mediante so-
licitação formal do usuário, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 
antes do término de vigência do contrato.
• 2º As despesas com instalação e retirada de rede e ramais de caráter 
temporário, bem como as relativas aos serviços de ligação e desligamento, 
correrão por conta do usuário.
• 3º O prestador de serviços poderá exigir, a título de garantia, o pagamen-
to antecipado do abastecimento de água e/ou do esgotamento sanitário, 
declarados no ato da contratação, em até 3 (três) ciclos completos de 
faturamento.
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• 4º Havendo a antecipação de pagamento, a forma de ressarcimento será 
acordado entre o prestador de serviços e o interessado.
• 5º Serão consideradas como despesas referidas no § 2º, os custos dos 
materiais aplicados e não reaproveitados, e demais custos, tais como os re-
lacionados à mão-de-obra para instalação e retirada da ligação, e transporte.
art. 20. o interessado deverá juntar, ao pedido de abastecimento de água e/ou 
de esgotamento sanitário, a planta ou croqui cotado das instalações temporárias.
Parágrafo único. Para ser efetuada sua ligação, deverá ainda o interessado:
i- preparar as instalações temporárias de acordo com a planta ou croqui 
mencionado no caput deste artigo;
ii- efetuar o pagamento das despesas relativas aos respectivos orçamen-
tos, conforme os parágrafos 2º e 3º do artigo 19; e
iii-  apresentar a devida licença emitida pelo órgão municipal competente
art. 21. as ligações temporárias de água serão hidrometradas, devendo o 
consumo ser cobrado pelo volume comprovado pelas medições realizadas.
Parágrafo único. No caso da impossibilidade da hidrometração, o consumo 
será estimado com base nas condições de uso apresentadas pelo solicitante.
art. 22. Em ligações temporárias para construção, quando for o caso, o 
ramal predial deverá ser dimensionado, de modo a ser aproveitado para 
a ligação definitiva, desde que esteja adequadamente dimensionado e em 
bom estado de conservação.
• 1º Antes de efetuada a ligação definitiva, deverá ser procedida, a cargo 
do usuário, a desinfecção da instalação predial de água e a limpeza do 
reservatório, que deverá ser repetida a cada 6 (seis) meses, no mínimo.
• 2º Para fins de ligação definitiva, o interessado deverá informar ao pres-
tador de serviços a conclusão da construção para efeito de enquadramento 
na categoria tarifária correspondente.
art. 23. Nos casos de reforma ou ampliação de prédio já ligado às redes 
públicas de distribuição de água e/ou coletora de esgoto, o prestador de 
serviços poderá, a seu critério, manter o mesmo ramal predial existente, 
desde que atenda adequadamente ao imóvel resultante da reforma ou am-
pliação, procedendo-se a devida alteração contratual.
Parágrafo único. o interessado ou construtor deverá solicitar, antes de iniciada 
a obra, a regularização da ligação, observado o estabelecido no artigo 26.
caPÍtULo Vii
das LiGaÇÕes deFiNitiVas
Art. 24. As ligações definitivas serão solicitadas pelo interessado ao presta-
dor de serviços com a apresentação, quando necessário, da comprovação 
de que foram atendidas as exigências da legislação pertinente a condomí-
nio em edificações e incorporações.
Parágrafo único. Nos pedidos de ligação de água e/ou de esgoto para esta-
belecimentos industriais ou de serviços, que tenham a água como insumo, 
deverá o solicitante declarar a previsão mensal, respectivamente, do con-
sumo de água e da vazão de esgoto.
Art. 25. Para que as solicitações de ligações definitivas possam ser atendidas, 
o interessado deverá preparar as instalações de acordo com os padrões do 
prestador de serviços e efetuar o pagamento das despesas decorrentes da 
ligação e, nos casos especiais, apresentar autorização do órgão competente.
Art. 26. Para atendimento a grandes consumidores, definidos de acordo 
com resolução da arcoN-Pa, os projetos das instalações deverão:
• ser apresentados para aprovação antes do início das obras;
• conter planta baixa e corte ou esquema vertical, cópia do projeto de 
construção, aprovado pelo órgão municipal competente e registrado no 
conselho regional de Engenharia e agronomia -crEa-Pa e/ou no conselho 
de arquitetura e Urbanismo – caU/Pa;
iii – conter as assinaturas do proprietário, do autor do projeto e responsá-
vel pela execução da obra; e
iV - informar a previsão de consumo mensal de água e de vazão de esgoto.
art. 27. o prestador de serviços tomará a seu total e exclusivo encargo a 
execução das ligações definitivas de água e/ou de esgoto até uma distância 
total de 25 (vinte e cinco) metros em área urbana ou de 40 (quarenta) 
metros em área rural, medidos desde o ponto de tomada na rede pública 
disponível no logradouro em que se localiza a propriedade a ser atendida, 
até a linha limite (testada) do terreno, de acordo com o disposto nas nor-
mas técnicas e em local que permita e facilite o acesso para a execução dos 
seus serviços comerciais e operacionais.
• 1º Ficará a cargo da Concessionária a aquisição e montagem do padrão 
de ligação de água, inclusive o hidrômetro, conforme normas procedimen-
tais da concessionária;
• 2º Caso a distância seja maior, o prestador de serviços poderá cobrar 
do usuário parte dos custos decorrentes da extensão adicional de ramal 
e/ou de obra na rede pública, respeitada a legislação federal, estadual e 
municipal vigente, bem como critérios de cálculo preestabelecidos e regu-
lamentados pela arcoN-Pa.
• 3º As instalações resultantes das obras referidas no parágrafo anterior 
passarão a integrar a rede pública, sem qualquer ressarcimento, devendo 
ser efetuado o devido registro patrimonial.
• 4º Nos casos de condomínios e nas edificações verticais, o prestador de 
serviços fornecerá água em uma única ligação, independente da medição 
das economias ser individualizada, coletará o esgoto, também, em uma 
única ligação, sendo que as redes internas serão instaladas exclusivamente 
por conta dos respectivos condôminos e/ou incorporadores.
• 5º Nos casos de condomínios e nas edificações verticais, o prestador de 
serviços poderá individualizar o fornecimento e a hidrometração de água.
• 6º Em propriedades localizadas em terreno de esquina, existindo ou não 
rede pública disponível no logradouro frontal, as condições definidas no 
caput deste artigo deverão ser consideradas, caso exista rede pública dis-
ponível no logradouro adjacente.
• 7º Em casos especiais, mediante celebração de contrato com o usuário, 
o prestador de serviços poderá adotar outros critérios, observados os estu-
dos de viabilidade técnica e econômica.
• 8º O prestador de serviços instalará o ramal de ligação, de acordo com 
o disposto nas normas técnicas e em local de fácil acesso para a execução 
dos seus serviços comerciais e operacionais.

caPÍtULo Viii
do coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇos
art. 28. a prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de es-
gotamento sanitário caracteriza-se como negócio jurídico de natureza con-
tratual, responsabilizando quem solicitou os serviços, pelo pagamento cor-
respondente à sua prestação e pelo cumprimento das demais obrigações 
pertinentes, bem como pelo direito a oferta dos serviços em condições 
adequadas, visando o pleno e satisfatório atendimento aos usuários.
art. 29. o prestador de serviços deverá encaminhar ao usuário cópia do contrato 
de adesão, quando for o caso, até a data da apresentação da primeira fatura.
• 1º A ARCON-PA conveniada ao Titular dos Serviços deverá aprovar o 
modelo do contrato de adesão a ser proposto pelo prestador de serviços.
• 2º As Concessionárias terá o prazo de 60 (sessenta) dias para enviar os mo-
delos de contrato de adesão à arcoN, contados da publicação desta resolução.
• 3º O envio do contrato de adesão aos usuários observará os seguintes pra-
zos, contados da aprovação do modelo de contrato de adesão pela arcoN-Pa:
i – 45 (quarenta e cinco) dias para as novas ligações e usuários;
ii – 180 (cento e oitenta) dias para as ligações e usuários antigos.
art. 30. É obrigatória a celebração de contrato de abastecimento de água e/ou 
contrato de esgotamento sanitário entre o prestador de serviços e o usuário 
responsável pela unidade usuária a ser atendida, nos seguintes casos:
• para atendimento a grandes consumidores, definidos de acordo com re-
solução da arcoN-Pa;
• quando se tratar de abastecimento de água bruta conforme o artigo 54, § 3º;
• para atendimento às entidades integrantes da Administração Pública de 
qualquer esfera de governo e às reconhecidas como de utilidade pública;
• quando os despejos não domésticos, por suas características, não pude-
rem ser lançados in natura na rede de esgotamento sanitário;
• quando, para o abastecimento de água ou o esgotamento sanitário, o 
prestador de serviços tenha de fazer investimento específico, desde que 
fora ou intempestivo em relação ao plano de investimentos da concessão;
• casos de medição individualizada em condomínio, onde serão estabeleci-
das as responsabilidades e critérios de saldo do macromedidor; e
• quando o usuário tiver que participar financeiramente da realização de 
obras de extensão ou melhorias da rede pública de distribuição água e/ou 
coletora de esgoto, para o atendimento de seu pedido de ligação.
Parágrafo único. a arcoN-Pa aprovará modelos de contratos previamente, 
como condição para sua validade.
art. 31. o contrato de abastecimento de água e/ou de esgotamento sani-
tário deverá conter, além das cláusulas essenciais aos contratos adminis-
trativos, outras que digam respeito a:
• identificação do ponto de entrega e/ou de coleta;
• previsão de volume de água fornecida e/ou de volume de esgoto coletado;
• condições de revisão, para mais ou para menos, da demanda contratada, se houver;
• data de início da prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou 
de esgotamento sanitário, e o prazo de vigência;
• critérios de rescisão; e
• metas de continuidade, com vistas a proporcionar a melhoria da qualida-
de dos serviços, no caso de contratos específicos.
• 1º Quando o prestador de serviços tiver que fazer investimento específico, 
o contrato deve dispor sobre as condições, formas e prazos que assegurem 
o ressarcimento do ônus relativo ao referido investimento, bem como deverá 
elaborar cronograma para identificar a data provável do início do contrato.
• 2º O prazo de vigência do contrato de abastecimento de água e/ou esgo-
tamento sanitário deverá ser estabelecido considerando as necessidades e 
os requisitos das partes.
• 3º Para os grandes consumidores, será permitida a concessão de descon-
tos, com negociação personalizada, que terão por base o estabelecido na 
estrutura tarifária atribuída aos clientes da mesma categoria, tratado em 
resolução específica.
caPÍtULo iX
dos PraZos Para eXecUÇÃo dos serViÇos
art. 32. os pedidos de vistoria e de ligação, quando se tratar de abasteci-
mento de água e/ou de esgotamento sanitário em rede pública de distribui-
ção e/ou coletora existentes, serão atendidos dentro dos seguintes prazos, 
ressalvado o disposto no artigo 33:
i - em área urbana:
1. 3 (três) dias úteis para a vistoria, orientação das instalações de monta-
gem do padrão e, se for o caso, aprovação das instalações;
2. 5 (cinco) dias úteis para a ligação, contados a partir da data de aprovação 
das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares;
ii - em área rural:
1. 5 (cinco) dias úteis para a vistoria, orientação das instalações de monta-
gem do padrão e, se for o caso, aprovação das instalações;
2. 10 (dez) dias úteis para a ligação, contados a partir da data de aprovação 
das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares.
• 1º A vistoria para atendimento do pedido de ligação deverá, no mínimo, 
verificar os dados cadastrais da unidade usuária e as instalações de respon-
sabilidade do usuário em conformidade com o artigo 5º, § 1º incisos i e ii.
• 2º Ocorrendo reprovação das instalações na vistoria, o prestador de ser-
viços deverá informar ao interessado, por escrito, o respectivo motivo e as 
providências corretivas necessárias, reiniciando a contagem de prazo a partir 
do recebimento, pelo operador, da comunicação da correção das pendências.
art. 33. o prestador de serviços terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
data do pedido de ligação, para elaborar os estudos, orçamentos, projetos 
e informar ao interessado, por escrito, o prazo para conclusão das obras de 
redes de distribuição e/ou coletora destinadas ao seu atendimento, bem 
como a eventual necessidade de sua participação financeira, nos termos 
do artigo 8º, quando:
• inexistir rede de distribuição de água e/ou rede coletora de esgotamento 
sanitário na testada da unidade usuária a ser ligada;
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• a rede de distribuição de água e/ou rede coletora de esgotamento sani-
tário necessitar alterações ou ampliações.
• 1º Satisfeitas pelo interessado as condições estabelecidas na legislação 
vigente, o prestador de serviços terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
para iniciar as obras, desde que exista viabilidade técnica e financeira, e 
capacidade orçamentária para a realização do empreendimento.
• 2º Caso a obra esteja dentro do plano de investimentos da concessão, a 
falta de capacidade orçamentária não poderá ser invocada.
• 3º O prazo para atendimento em áreas que necessitem de execução de 
novas adutoras, subadutoras, coletores e interceptores para esgotamento 
sanitário, será estabelecido de comum acordo entre as partes – prestador 
de serviços e interessado.
art. 34. o prestador de serviços deverá estabelecer prazos para a execu-
ção de outros serviços solicitados ou disponibilizados, não definidos nesta 
resolução.
• 1º Os prazos para a execução dos serviços referidos no caput deste artigo 
deverão constar da “Tabela de Preços e Prazos de Serviços”, homologada 
pela arcoN-Pa e disponibilizada aos interessados.
• 2º Os serviços, cuja natureza não permitam definir prazos na “Tabela de 
Preços e Prazos de Serviços”, deverão ser acordados com o interessado 
quando da solicitação, observando-se as variáveis técnicas e econômicas 
para sua execução.
art. 35. os prazos, para início e conclusão das obras e serviços a cargo do 
prestador de serviços, serão suspensos quando:
• o usuário não apresentar as informações que lhe couber;
• cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização 
ou aprovação do órgão competente;
• não for outorgada servidão de passagem ou disponibilizada via de acesso 
necessária à execução dos trabalhos; e
• por razões de ordem técnica, acidentes, fenômenos naturais, caso for-
tuito ou força maior.
• 1º Havendo suspensão da contagem do prazo, o usuário deverá ser in-
formado.
• 2º Os prazos continuarão a fluir logo após removido o impedimento.
caPÍtULo X
da iNstaLaÇÃo das UNidades UsUÁrias de ÁGUa e esGoto
 art. 36. as instalações das unidades usuárias de água e de esgoto serão 
definidas e projetadas conforme normas do prestador de serviços, do IN-
METro e da aBNT, sem prejuízo do que dispõem as posturas municipais 
vigentes.
Parágrafo único. os despejos a serem lançados na rede coletora de es-
gotamento sanitário deverão atender aos requisitos das normas legais, 
regulamentares ou pactuadas pertinentes.
art. 37. Todas as instalações de água, a jusante do ponto de entrega de 
água, e as instalações de esgoto, a montante do ponto de coleta de esgo-
to, serão efetuadas as expensas do usuário, bem como sua conservação, 
podendo o prestador de serviços ter acesso para fiscalizar quando achar 
conveniente, devidamente autorizado pelo usuário.
art. 38. É vedado:
• a interconexão do ponto de entrega de água com tubulações alimentadas 
por água não procedente da rede pública;
• a derivação de tubulações junto ao ponto de entrega de água para suprir 
outro imóvel ou economia do mesmo imóvel que não faça parte de sua 
ligação;
• o uso de dispositivos intercalados junto ao ponto de entrega de água que 
prejudiquem e/ou coloquem em risco a qualidade o abastecimento público 
de água;
• o despejo de águas pluviais no ponto de coleta de esgotos sanitários; e
• a derivação de tubulações junto ao ponto de coleta de esgotos sanitários 
de outro imóvel ou economia do mesmo imóvel que não faça parte de sua 
ligação.
art. 39. Para os prédios ligados à rede pública em que não for possível o 
abastecimento direto, mesmo sendo fornecidas pressões em conformidade 
com o definido nas normas regulamentares, quando for necessária a uti-
lização de bombeamento, o usuário se responsabilizará pela construção, 
operação e manutenção do respectivo sistema de bombeamento, obedeci-
das as especificações técnicas do prestador de serviços.
art. 40. as obras e instalações necessárias ao esgotamento dos prédios 
ou parte de prédios situados abaixo do nível da via pública e dos que 
não puderem ser esgotados pela rede do prestador de serviços, em virtu-
de das limitações impostas pelas características da construção, serão de 
responsabilidade do interessado, obedecidas as especificações técnicas do 
prestador de serviços.
art. 41. É vedado o emprego de bombas de sucção ligadas diretamente 
no alimentador predial de água, sob pena de sanções previstas nesta re-
solução.
art. 42. os despejos que, por sua natureza, não puderem ser lançados 
diretamente na rede pública coletora de esgoto, deverão, obrigatoriamen-
te, ser tratados previamente pelo usuário, às suas expensas e de acordo 
com as normas vigentes, cujo lançamento na rede coletora dependerá de 
contrato específico.
Parágrafo único. ficam enquadrados no que dispõe este artigo, os despejos 
de natureza hospitalar, industrial, lava jatos ou outros cuja composição di-
fere de esgoto doméstico e que necessite de tratamento prévio, conforme 
legislação vigente.
caPÍtULo Xi
dos raMais de LiGaÇÃo de ÁGUa e de esGoto
art. 43. os ramais de ligação de água e de esgoto, até o ponto de entre-
ga de água e de coleta do esgotamento sanitário, serão assentados no 
pavimento e/ou calçada e mantidos pelo prestador de serviços às suas 
expensas.

Art. 44. Compete ao prestador de serviços, quando solicitado e justificado, 
informar ao interessado a pressão e vazão na rede de distribuição e capa-
cidade de vazão da rede coletora, para atendimento ao usuário.
art. 45. o abastecimento de água e/ou coleta de esgotamento sanitário, 
deverá ser feito por um único ramal de ligação, para cada unidade usuário 
e para cada tipo de serviço de água e/ou esgoto, mesmo abrangendo eco-
nomias de categorias de uso distintas.
Parágrafo único. Em imóveis com mais de uma categoria de economia, a 
instalação de água e/ou de esgoto de cada categoria deverá ser indepen-
dente.
art. 46. Nas ligações já existentes, o prestador de serviços providenciará 
a individualização do ramal predial de que trata o artigo anterior, mediante 
o desmembramento definitivo das instalações do sistema de distribuição 
interno de abastecimento do imóvel, realizado pelo usuário.
art. 47. as economias com numeração própria ou as dependências isoladas 
poderão ser caracterizadas como unidades usuárias, devendo cada uma ter 
seu próprio ramal predial.
art. 48. a substituição do ramal de ligação, com alteração do local será de 
responsabilidade do prestador de serviços, sendo realizada com ônus para 
o usuário, quando for por ele solicitada.
art. 49. Para a implantação de projeto que contemple a alternativa de ra-
mais de ligação condominiais de esgoto, deverá ser observado, as normas 
técnicas e especificações do prestador de serviços e da ABNT.
• 1º A operação e manutenção dos ramais de ligação condominiais de 
esgoto serão atribuições dos usuários, sendo o prestador de serviços res-
ponsável, único e exclusivamente, pela operação do sistema público de 
esgotamento sanitário à montante do ponto de coleta de esgoto.
• 2º Os ramais de ligação condominiais, à montante do ponto de coleta de 
esgoto, construídos sob as calçadas serão considerados, quanto ao aspecto 
de operação e manutenção, pertencentes ao sistema público de esgota-
mento sanitário.
art. 50. Havendo qualquer alteração no funcionamento do ramal predial de 
água e/ou de esgoto, o usuário deverá solicitar ao prestador de serviços as 
correções necessárias.
art. 51. É vedado ao usuário intervir no ramal de ligação de água e/ ou 
de esgoto, mesmo com o objetivo de melhorar suas condições de funcio-
namento.
art. 52. os danos causados pelo mau uso e/ou pela intervenção indevida 
do usuário nas redes públicas e/ou no ramal predial ramal de ligação de 
água e/ou de esgoto serão reparados pelo prestador de serviços, por conta 
do usuário, cabendo-lhe a penalidade prevista pelo artigo 116.
art. 53. a restauração de muros, passeios e revestimentos, decorrentes 
de serviços solicitados pelo usuário em particular, será de sua inteira res-
ponsabilidade.
Parágrafo único. As restaurações de que trata este artigo ficarão sob res-
ponsabilidade do prestador de serviços nos casos de manutenção, ou 
quando o serviço realizado for de iniciativa e interesse do próprio presta-
dor de serviços.
art. 54. as ligações de água, em área rural, poderão ser executadas a 
partir de adutoras ou subadutoras quando as condições operacionais per-
mitirem este tipo de ligação.
• 1º Toda interligação em adutoras ou subadutoras deverá ser feita me-
diante redes auxiliares onde o interessado deverá submeter o projeto ao 
prestador de serviços para verificar a viabilidade do atendimento.
• 2º O prestador de serviços poderá elaborar o projeto referido no parágra-
fo anterior, por solicitação do interessado, ficando as despesas da elabora-
ção do projeto e da execução do serviço por conta do usuário.
• 3º A pedido do usuário, o prestador de serviços poderá fornecer água 
bruta, mediante autorização do órgão gestor de recursos hídricos, quando 
a ligação estiver situada em trecho não atendido com água tratada, por 
meio de contrato específico, no qual será estabelecida a responsabilidade 
do usuário quanto aos riscos de utilização de água bruta.
caPÍtULo Xii
dos LoteaMeNtos, coNdoMÍNios, rUas ParticULares e oUtros
 art. 55. Em loteamentos, condomínios, ruas particulares e outros empre-
endimentos similares, o prestador de serviços somente poderá assegurar 
o abastecimento de água e o esgotamento sanitário se, antecipadamente, 
por solicitação do interessado, analisar sua viabilidade.
• 1º Constatada a viabilidade, o prestador de serviços deverá fornecer as 
diretrizes para o sistema de abastecimento de água e/ou de esgotamento 
sanitário do empreendimento.
• 2º O prestador de serviços não aprovará projeto de abastecimento de 
água e/ou de coleta do esgotamento sanitário para condomínios, lotea-
mentos, conjuntos habitacionais, vilas e outros que estejam em desacordo 
com a legislação ou com as normas técnicas vigentes.
• 3º As áreas necessárias às instalações dos sistemas públicos de abasteci-
mento de água e/ou de coleta do esgotamento sanitário, situadas fora dos 
limites dos logradouros públicos, voltadas ao atendimento do empreendi-
mento, deverão ser cedidas a título gratuito e passarão a integrar as redes 
públicas de distribuição e/ou coletoras, devendo o prestador de serviços 
promover o registro patrimonial.
• 4º As tubulações assentadas pelos interessados nos logradouros de lo-
teamento, condomínios, ruas particulares e outros empreendimentos si-
milares, situadas à montante dos pontos de entrega de água e a jusante 
dos pontos de coleta de esgoto, passarão a integrar as redes públicas de 
distribuição de água e/ou coletoras de esgoto, desde o momento em que a 
estas forem ligadas, e serão operadas pelo prestador de serviços, devendo 
este promover o registro patrimonial.
• 5º A execução de obras dos sistemas de abastecimento de água e/ou 
de coleta do esgotamento sanitário, bem como a cessão, a título gratuito, 
serão objeto de instrumento especial a ser firmado entre o interessado o 
prestador de serviços e o Poder concedente.
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art. 56. o prestador de serviços fornecerá a licença para a execução dos 
serviços, mediante solicitação do interessado e após aprovação do projeto, 
que será elaborado de acordo com as normas em vigor.
art. 57. as obras de que trata este capítulo, incluindo, mas não se restrin-
gindo, as extensões de rede para interligação do loteamento aos sistemas 
públicos de água e/ou esgoto, obras para adequação da infraestrutura do 
loteamento à rede pública de água e esgoto, construção de elevatórias e 
de reservatórios, serão custeadas pelo interessado e deverão ser por ele 
executadas, sob a fiscalização do prestador de serviços, mediante a entre-
ga do respectivo cadastro técnico.
• 1º Quando as instalações se destinarem a servir outras áreas, além das 
pertencentes ao interessado, o custo dos serviços poderá ser rateado entre 
os empreendedores beneficiados.
• 2º O prestador de serviços poderá ser obrigado a participar dos custos 
das obras referidas no caput deste artigo, nos casos em que as resoluções 
da arcoN-Pa ou os instrumentos especiais, de que trata o artigo 55, § 5º, 
determinem a referida participação.
art. 58. as ligações das tubulações de que trata este capítulo às redes 
dos sistemas de água e esgoto somente serão executadas pelo prestador 
de serviços, depois de totalmente concluídas e aceitas as obras relativas 
ao projeto aprovado, e, quando for o caso, efetivadas as cessões a título 
gratuito e pagas as despesas pelo interessado.
Parágrafo único. as obras de que trata este artigo terão seu recebimento 
definitivo após realização dos testes de comissionamento operacional, ava-
liação do sistema em funcionamento, elaboração e aprovação do cadastro 
técnico, observadas as posturas municipais vigentes.
art. 59. os prédios de ruas particulares poderão ter serviços individuais 
de ramais de ligação derivados a jusante do ponto de entrega de água e 
a montante do ponto coletor de esgoto, ligados aos respectivos sistemas 
públicos do prestador de serviços.
Art. 60. As edificações ou grupamento de edificações situadas internamen-
te a uma quadra e em cota:
• superior ao nível piezométrico da rede pública de distribuição de água 
deverão ser abastecidos por meio de reservatórios e estação elevatória 
individual ou coletiva;
• inferior ao nível da rede pública coletora de esgoto poderão ser esgotados 
por meio de estação elevatória individual ou coletiva.
Parágrafo único. as estações elevatórias de que trata este artigo deverão 
ser construídas, operadas e mantidas pelos interessados.
art. 61. o sistema de abastecimento de água dos condomínios será cen-
tralizado, mediante reservatório comum, ou descentralizado, mediante re-
servatórios individuais, observadas as modalidades definidas no artigo 62.
art. 62. o abastecimento de água e/ou a coleta de esgoto de condomínios, 
de forma centralizada, obedecerá, a critério do prestador de serviços, às 
seguintes modalidades:
• abastecimento de água e/ou coleta de esgoto individual dos prédios do 
condomínio;
• abastecimento, em conjunto, dos prédios do condomínio, cabendo aos 
proprietários a operação e a manutenção das instalações de água a partir 
do hidrômetro ou do limitador de consumo, instalado antes do reservatório 
comum; e
• coleta, em conjunto, dos prédios do condomínio, cabendo aos proprietá-
rios a operação e a manutenção das instalações de esgoto antes do ponto 
de coleta.
Parágrafo único. as instalações de água e de esgoto de que trata este arti-
go serão construídas às expensas do interessado e de acordo com o projeto 
e suas especificações, previamente aprovados pelo prestador de serviços.
art. 63. Sempre que for ampliado o condomínio, loteamento, conjunto 
habitacional ou agrupamento de edificações, as despesas decorrentes de 
melhoria ou expansão dos sistemas públicos de abastecimento de água e/
ou de esgotamento sanitário correrão por conta do proprietário ou incor-
porador.
caPÍtULo Xiii
dos HidrÔMetros e dos LiMitadores de coNsUMo
art. 64. o prestador de serviços controlará o consumo de água utilizando-
se do hidrômetro e, em casos especiais, por meio do limitador de consumo.
• 1º Todos os hidrômetros serão aferidos e aprovados pelo prestador de 
serviços a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia – iNMETro, antes da instalação.
• 2º Toda ligação predial de água deverá ser provida de um registro ex-
terno, localizado antes do hidrômetro, de manobra privativa do prestador 
de serviços.
art. 65. o prestador de serviços é obrigado a instalar hidrômetro nas uni-
dades usuárias, exceto quando a instalação do hidrômetro não puder ser 
feita em razão de dificuldade transitória, ocasionada pelo usuário, limitado 
a um período máximo de 90 (noventa) dias, situação em que este deve 
providenciar as instalações de sua responsabilidade.
art. 66. os hidrômetros, os limitadores de consumo e os registros de pas-
sagem serão instalados em caixas de proteção padronizadas, de acordo 
com as normas procedimentais do prestador de serviços.
• 1º Os aparelhos referidos neste artigo deverão ser devidamente lacrados 
e periodicamente inspecionados pelo prestador de serviços.
• 2º É facultado ao prestador de serviços, mediante aviso aos usuários, o 
direito de redimensionar e remanejar os hidrômetros das ligações, quando 
constatada a necessidade técnica de intervir neles.
• 3º Somente o prestador de serviços ou seu preposto poderá instalar, 
substituir ou remover o hidrômetro ou limitador de consumo, bem como 
indicar novos locais de instalação.
• 4º A substituição do hidrômetro deverá ser comunicada, por meio de 
correspondência específica, ao usuário, quando da execução desse ser-
viço, com informações referentes às leituras do hidrômetro retirado e do 
instalado.

• 5º A substituição do hidrômetro, decorrente do desgaste normal de seus 
mecanismos, será executada pelo prestador de serviços, a cada 5 (cinco) 
anos, e/ou sempre que necessário, sem ônus para o usuário.
• 6º A substituição do hidrômetro, decorrente da violação de seus mecanis-
mos, será executada pelo prestador de serviços, com ônus para o usuário, 
além das penalidades previstas.
• 7º A indisponibilidade de hidrômetro não poderá ser invocada pelo pres-
tador de serviços para negar ou retardar a ligação e o início do abasteci-
mento de água.
• 8º Sendo a alteração de hidrômetros uma decisão do prestador de servi-
ços, os custos relativos às substituições previstas correrão por sua conta.
art. 67. os lacres instalados nos hidrômetros, caixas de proteção pode-
rão ser rompidos apenas por representante ou preposto do prestador de 
serviços, e deverão ter numeração específica, constante do cadastro de 
usuários, atualizado a cada alteração documentada de ação do prestador.
• 1º Nenhum hidrômetro, cavalete ou outro componente das instalações de 
água e/ou esgoto poderão permanecer sem os devidos lacres.
• 2º Constatado o rompimento ou violação de selos e/ou de lacres insta-
lados pelo usuário, com alterações nas características da instalação de en-
trada de água originariamente aprovadas, mesmo não provocando redução 
no faturamento, poderá ser cobrada multa, cujo valor deverá ser definido 
pelo prestador de serviços e aprovado pela arcoN-Pa.
art. 68. o usuário assegurará ao representante ou preposto do prestador 
de serviços o livre acesso ao padrão de ligação de água.
Art. 69. A verificação periódica do hidrômetro instalado na unidade usuária 
deverá ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metro-
lógica.
Art. 70. O usuário poderá obter verificação dos instrumentos de medição 
por parte do prestador de serviços, devendo ser sem ônus para o usuário 
em até 1 (uma) verificação a cada ano, ou, independente do intervalo de 
tempo da verificação anterior, quando o resultado constatar erro nos ins-
trumentos de medição.
• 1º O prestador de serviços deverá informar, com antecedência mínima de 
3 (três) dias úteis, a data fixada para a realização da verificação, de modo 
a possibilitar ao usuário o acompanhamento do serviço.
• 2º Quando não for possível a verificação no local da unidade usuária, o 
prestador de serviços deverá acondicionar o medidor em invólucro especí-
fico, a ser lacrado no ato de retirada para o transporte até o laboratório de 
teste, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao usuário, 
devendo ainda informá-lo da data e do local fixados para a realização da 
verificação, para seu acompanhamento.
• 3º O prestador de serviços deverá encaminhar ao usuário o laudo técnico 
da aferição, informando, de forma compreensível e de fácil entendimento, 
as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e escla-
recendo quanto à possibilidade de solicitação de verificação junto ao órgão 
metrológico oficial.
• 4º Caso o usuário opte por solicitar nova verificação junto a órgão me-
trológico oficial, os custos decorrentes serão arcados pelo usuário, caso o 
resultado aponte que o laudo técnico do prestador estava adequado às nor-
mas técnicas, ou pelo prestador, caso o resultado aponte irregularidades no 
laudo técnico por ele elaborado.
• 5º Na hipótese de desconformidade do hidrômetro com as normas técni-
cas, deverá ser observado o disposto no artigo 95, caput e inciso ii.
• 6º Serão considerados em funcionamento normal os hidrômetros que 
atenderem a legislação metrológica pertinente.
art. 71. o usuário será responsável pela guarda do hidrômetro instalado, 
por solicitação formal do consumidor, no interior de sua unidade usuária, 
e responderá por furtos e danos causados, decorrentes de qualquer pro-
cedimento irregular.
Parágrafo único. Não se aplicam as disposições pertinentes ao depositário 
no caso de furto ou danos provocados por terceiros em hidrômetros ins-
talados no exterior dentro do padrão da Prestadora, exceto quando, da 
violação de lacres ou de danos nos equipamentos, decorrerem registros 
inferiores aos corretos.
caPÍtULo XiV
do VoLUMe de esGoto
art. 72. a determinação do volume de esgoto incidirá somente sobre os 
imóveis servidos por redes públicas de esgotamento sanitário e terá como 
base o consumo de água, cujos critérios para estimativa devem considerar:
• o abastecimento pelo prestador de serviços;
• o abastecimento próprio de água por parte do usuário; e
• a utilização de água como insumo em processos produtivos.
Parágrafo único. os critérios de medição ou estimativa para determinação 
do volume de esgoto faturado serão propostos pelo prestador de serviços 
e homologados pela arcoN-Pa.
caPÍtULo XV
da cLassiFicaÇÃo e cadastro
Art. 73. O prestador de serviços classificará a unidade usuária de acordo 
com a atividade nela exercida, ressalvadas as exceções previstas nesta 
resolução.
Art. 74. A fim de permitir a correta classificação da unidade usuária, caberá 
ao interessado informar ao prestador de serviços a natureza da atividade 
nela desenvolvida e a finalidade da utilização da água, bem como as alte-
rações supervenientes que importarem em reclassificação, respondendo 
o usuário, na forma da lei e desta resolução, por declarações falsas ou 
omissão de informações.
• 1º Nos casos em que a reclassificação da unidade usuária implicar novo 
enquadramento tarifário, o prestador de serviços deverá realizar os ajustes 
necessários e emitir comunicação específica, informando as alterações de-
correntes, no prazo de 30 (trinta) dias, após a constatação da classificação 
incorreta e antes da apresentação da primeira fatura corrigida.
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• 2º Em casos de erro de classificação da economia por culpa exclusiva do 
prestador de serviços, o usuário deverá ser ressarcido dos valores cobra-
dos a maior, sendo vedado ao prestador cobrar-lhe a diferença referente a 
pagamentos a menor.
• 3º O usuário será responsável pelo pagamento das diferenças resultan-
tes da aplicação de tarifas no período em que a unidade usuária esteve 
incorretamente classificada, não tendo direito à devolução de quaisquer di-
ferenças eventualmente pagas a maior quando constatada, pelo prestador 
de serviços, a ocorrência dos seguintes fatos:
i - declaração falsa de informação referente à natureza da atividade de-
senvolvida na unidade usuária ou a finalidade real da utilização da água 
tratada;
ii - omissão das alterações supervenientes que importarem em reclassi-
ficação.
art. 75. o prestador de serviços deverá organizar e manter atualizado o 
cadastro relativo às unidades usuárias, no qual conste, obrigatoriamente, 
quanto a cada uma delas, no mínimo, as seguintes informações:
• identificação do usuário:
1. nome completo;
2. número e órgão expedidor da carteira de identidade, ou de outro docu-
mento de identificação;
3. número de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – cNPJ, ou 
no cadastro de Pessoa física – cPf;
ii - número de conta da unidade usuária;
iii - endereço da unidade usuária, incluindo o nome do município;
iV - número de economias por categorias/classe;
V - data de início da prestação dos serviços de abastecimento de água e/
ou de esgotamento sanitário;
Vi - histórico de leituras e de faturamento referentes aos últimos 60 (ses-
senta) ciclos consecutivos e completos;
Vii - código referente à tarifa e/ou à categoria aplicável; e
Viii - numeração dos lacres instalados e sua respectiva atualização.
art. 76. Para efeito desta resolução, considera-se uma economia a unidade 
econômica caracterizada, conforme os seguintes critérios:
• cada prédio ou edificação com numeração própria e instalação individu-
alizada;
• cada casa, ainda que sem numeração, que conte com instalação indivi-
dual;
• cada apartamento residencial com medição individualizada;
• cada loja, ainda que sem numeração própria, que conte com instalação 
individual;
• as áreas de uso comum de prédios ou conjunto de edificações, as quais 
são de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprie-
tário;
• cada loja e residência com a mesma numeração e instalação de água 
em comum;
Vii - cada grupo de 3 (três) quartos/cômodos ou fração de 3 (três) em 
prédios comerciais, com instalação comum;
Viii - cada loja e/ou residência com a mesma numeração e instalação de 
água em comum;
iX - cada grupo de duas lojas ou sobrelojas ou fração de duas com insta-
lações em comum;
X - cada grupo de quatro salas ou fração de quatro, em prédio comercial 
com instalações em comum; e
Xi - cada grupo de dois apartamentos de hotel ou de casa de saúde com 
instalações em comum.
Parágrafo único. a unidade econômica não caracterizada nos incisos para 
efeito da determinação do número de economias, adotará os critérios con-
soantes àquela que exercer atividade similar.
art. 77. as economias atendidas com serviços de abastecimento de água 
e/ou de esgotamento sanitário são classificadas nas seguintes categorias:
i – residencial social ou baixa renda: economia residencial constituída por 
família sem capacidade de pagamento pelo serviço, localizada abaixo da 
linha de pobreza ou vivendo na indigência, ou com capacidade de paga-
mento reduzida, e beneficiada por subsídios tarifários ou fiscais e internos 
aos titulares, nas hipóteses de prestação regionalizadas, conforme previsto 
em lei.
II - residencial: economia com fim residencial, diversa do inciso anterior, 
devendo ser incluídos nesta categoria o abastecimento de água e/ou o es-
gotamento sanitário para instalações de uso comum de prédio ou conjunto 
de edificações, com predominância de unidades usuárias residenciais;
iii – comercial, serviços e outras atividades: economia em que seja exerci-
da atividade comercial ou de prestação de serviços, ou outra atividade não 
prevista nas demais categorias;
iV - industrial: economia em que a água seja utilizada como elemento 
essencial à natureza da indústria;
Vi - pública: economia cujos serviços de abastecimento de água e/ou de 
esgotamento sanitário são utilizados por órgãos da administração pública 
federal, estadual ou municipal, independentemente da atividade desenvol-
vida na economia;
Vii - consumo próprio: economia cujos serviços de abastecimento de água 
e/ou de esgotamento sanitário são utilizados pelo próprio prestador de 
serviços.
• 1º Todos os imóveis com ligações de caráter temporário serão classifica-
dos na categoria comercial, exceto os descritos no § 2º.
• 2º Ficam incluídas na categoria industrial as embarcações de qualquer 
calado e as obras em construção, nos seguintes casos:
1. edificações que tenham área construída igual ou superior a 100 (cem) 
metros quadrados;
2. conjuntos habitacionais, loteamentos e condomínios.
• 3º Após concluídas as obras, o imóvel deverá ser recadastrado conforme 
a categoria de uso da economia.

• 4º Ficam incluídas na categoria comercial, serviços e outras atividades, 
as associações esportivas, recreativas, sociais, estabelecimentos hospita-
lares, de educação, órgãos de comunicação, templos, sindicatos e con-
gêneres, bem como qualquer outra economia que não se enquadre nas 
demais categorias, inclusive indústrias que não utilizem, predominante-
mente, a água em seu processo produtivo.
• 5º Quando for exercida mais de uma atividade na mesma ligação, o pres-
tador de serviços obrigatoriamente deverá classificar e micro medir cada 
atividade de acordo com a categoria de faturamento, e o faturamento será 
realizado pela categoria de maior consumo estimado.
caPÍtULo XVi
da iNterrUPÇÃo dos serViÇos de aBasteciMeNto de ÁGUa e
de esGotaMeNto saNitÁrio
art. 78. o serviço de abastecimento de água poderá ser interrompido, a 
qualquer tempo, sem prejuízo de outras sanções, nos seguintes casos:
• utilização de artifícios ou qualquer outro meio fraudulento ou, ainda, 
prática de violência nos equipamentos de medição e lacres, com intuito de 
provocar alterações nas condições de abastecimento ou de medição, bem 
como o descumprimento das normas que regem a prestação do serviço 
público de água;
• revenda ou abastecimento de água a terceiros;
• ligação clandestina ou religação à revelia;
• deficiência técnica e/ou de segurança das instalações da unidade usuária 
que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens;
• solicitação do usuário;
• casos fortuitos ou de força maior; e
Vii - manutenção dos sistemas.
• 1º Deve o prestador de serviços, após a interrupção dos serviços, co-
municar o usuário, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos motivos 
da interrupção dos serviços, informando quais as providências necessárias 
para o religamento do abastecimento de água, salvo na situação prevista 
no inciso V deste artigo.
• 2º Para a interrupção dos serviços, por solicitação do usuário, os débitos 
referentes à unidade consumidora devem estar liquidados.
art. 79. o prestador de serviços, mediante aviso prévio ao usuário, poderá 
interromper a prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de 
esgotamento sanitário:
• por inadimplemento do usuário do pagamento das tarifas;
• por inobservância no disposto do artigo 66, § 3º e do artigo 68;
• quando não for solicitada a ligação definitiva, após concluída a obra aten-
dida por ligação temporária;
• por motivo de manutenção programada dos sistemas operacionais, desde 
que proceda o aviso prévio aos usuários, em até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da interrupção do abastecimento.
• 1º O aviso prévio referido neste artigo deverá ser emitido com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias.
• 2º É vedado ao prestador de serviços efetuar a interrupção dos serviços 
por débitos vencidos ou impedimento de acesso anterior pelo prestador de 
serviços, não notificados.
• 3º O aviso prévio e as notificações formais devem ser escritos de forma 
compreensível e de fácil entendimento.
• 4º Ao efetuar a suspensão do abastecimento de água e/ou a interrupção 
da coleta de esgoto, o prestador de serviços deverá entregar aviso discri-
minando o motivo gerador da interrupção e, quando pertinente, indicação 
das faturas que caracterizaram a inadimplência.
• 5º Será considerada interrupção indevida aquela que não estiver ampa-
rada nesta resolução.
• 6º Constatada que a suspensão do abastecimento de água e/ou a in-
terrupção da coleta de esgoto foi indevida, o prestador de serviços ficará 
obrigado a efetuar a religação, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, sem 
ônus para o usuário.
• 7º No caso de suspensão indevida do fornecimento, o prestador de ser-
viços deverá creditar na fatura subsequente, a título de indenização ao 
usuário, o maior valor dentre:
1. o dobro do valor estabelecido para o serviço de religação de urgência; ou
2. 20% (vinte por cento) do valor líquido da primeira fatura emitida após a 
religação da unidade usuária.
• 8º O disposto neste artigo se aplica aos usuários pertencentes à admi-
nistração pública direta e indireta dos titulares dos serviços públicos de 
saneamento básico e demais entes federados.
• 9º O aviso prévio poderá ser realizado no corpo da própria fatura de água 
e/ou esgoto entregue ao usuário visivelmente destacado, não podendo va-
ler-se de notas de rodapé ou letras miúdas, ficando facultado ao prestador 
dos serviços utilizar outro meio apto a atingir a mesma finalidade.
art. 80. o usuário com débitos vencidos, resultantes da prestação de ser-
viços por parte do prestador de serviços, poderá ter seu nome registrado 
nas instituições de proteção ao crédito e ser executado judicialmente, após 
esgotadas as medidas administrativas para a cobrança.
Art. 81. O usuário beneficiado com o parcelamento dos débitos deverá ter 
seus serviços restabelecidos.
art. 82. a interrupção ou a restrição da distribuição de água e/ou da coleta 
de esgoto por inadimplência a usuário que preste serviço público ou es-
sencial à população e cuja atividade sofra prejuízo, será comunicada com 
antecedência de 30 (trinta) dias à arcoN-Pa, para efeito de mediação 
quanto ao cumprimento do contrato.
Parágrafo único. Define-se como serviço essencial à população com vistas 
a comunicação prévia, aplicável à suspensão, as atividades desenvolvidas 
nas seguintes unidades usuárias:
• unidade operacional de processamento de gás liquefeito de petróleo e 
de combustíveis;
• unidade operacional de distribuição de gás canalizado;
• unidade hospitalar;
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• unidade operacional do serviço público de tratamento de lixo;
• unidades que tenham cadeias ou penitenciárias; e
• escolas , creches, e outras instituições de ensino públicas municipais, 
estadual e federal.
art. 83. os ramais de água poderão ser desligados das redes públicas 
respectivas:
• por interesse do usuário, desde que não haja inadimplência, mediante 
pedido, observado o cumprimento das obrigações previstas em contratos 
e a legislação pertinente;
• por ação do prestador de serviços nos seguintes casos:
1. interrupção da ligação por mais de 60 (sessenta) dias, nos casos previs-
tos dos artigos 78 e 79;
2. desapropriação do imóvel;
3. fusão de ramais prediais; e
4. lançamento na rede de esgotos de despejos que exijam tratamento 
prévio.
• 1º No caso de supressão do ramal de esgoto não residencial, por pedido 
do usuário, este deverá vir acompanhado da concordância dos órgãos de 
saúde pública e do meio ambiente.
• 2º Nos casos de desligamento de ramais onde haja a possibilidade de ser 
restabelecida a ligação, a unidade usuária deverá permanecer cadastrada 
no prestador de serviços.
• 3º O término da relação contratual entre o prestador de serviços e o 
usuário somente será efetivado após o desligamento definitivo dos ramais 
prediais de água e de esgoto.
art. 84. correrão por conta do usuário atingido com o desligamento da 
rede as despesas com a interrupção e com o restabelecimento dos serviços 
de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.
art. 85. fica vedada ao prestador de serviços a realização de interrupção 
da prestação dos serviços as sextas-feiras, sábados, domingos, véspera e 
dia de feriados nacionais, estaduais ou municipais.
caPÍtULo XVii
da reLiGaÇÃo
art. 86. o procedimento de religação é caracterizado pelo restabelecimento 
dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário pelo 
prestador de serviços.
art. 87. cessado o motivo da interrupção e/ou parcelados ou pagos os 
débitos, multas e acréscimos incidentes, o prestador de serviços resta-
belecerá o abastecimento de água e/ou o esgotamento sanitário no prazo 
máximo de até 24 (vinte e quatro) horas.
art. 88. faculta-se ao prestador de serviços implantar procedimento de 
religação de urgência, caracterizado pelo prazo de 12 (doze) horas entre o 
pedido de religação e o atendimento.
Parágrafo único. o prestador de serviços ao adotar a religação de urgência 
deverá:
• informar ao usuário, o valor a ser cobrado e os prazos relativos às religa-
ções normais e as de urgência;
• prestar o serviço a qualquer usuário, nas localidades onde o procedimen-
to for adotado.
caPÍtULo XViii
da deterMiNaÇÃo do coNsUMo
art. 89. Para a determinação do consumo de água, as ligações serão clas-
sificadas em:
i - medidas; ou
ii - não medidas.
Parágrafo único. As ligações não medidas serão classificadas de acordo 
com o tipo de imóvel e sua atividade resultando em valores estimados de 
consumo para efeitos de faturamento dos serviços prestados, conforme 
art. 77.
art. 90. Para as ligações medidas, o volume consumido será o apurado por 
leitura em hidrômetro, obtido pela diferença entre a leitura realizada e a 
anterior.
• 1º Não sendo possível a realização da leitura em determinado período, 
em decorrência de anormalidade no hidrômetro, impedimento comprovado 
de acesso ao mesmo, ou nos casos fortuitos e de força maior, a apuração 
do volume consumido será feita com base na média aritmética dos con-
sumos faturados nos últimos 6 (seis) meses com valores corretamente 
medidos.
• 2º O procedimento do parágrafo anterior somente poderá ser aplicado 
por 2 (dois) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo o 
prestador de serviços comunicar ao usuário, por escrito, a necessidade de 
desimpedir o acesso ao hidrômetro.
• 3º Em caso de falta ou imprecisão de dados para os cálculos, poderá ser 
adotado como base de cálculo os seguintes procedimentos:
• o primeiro ciclo de faturamento ou fração deste, projetada para 30 (trin-
ta) dias, posterior à instalação do novo hidrômetro; ou
• a adoção do consumo estimado, comunicando ao usuário, por escrito, a 
forma de cálculo a ser utilizada.
• 4º Após o segundo ciclo consecutivo de faturamento efetuado pela mé-
dia aritmética ou estimada, caso se verifiquem saldos positivos entre os 
valores medidos e faturados, o faturamento deverá ser efetuado com base 
no valor correspondente ao consumo mínimo da menor categoria em que 
a economia esteja enquadrada, sem a possibilidade de promover futura 
compensação.
• 5º O critério descrito no parágrafo anterior não se aplica no caso em que 
a leitura do hidrômetro não estiver sendo feita em função de impedimento 
provocado pelo usuário, em período não superior a 2 (dois) ciclos de fa-
turamento, sendo o consumo então estimado pelo prestador de serviços, 
sem direito a futura compensação.
• 6º No faturamento subsequente à remoção do impedimento, efetuado 
até o segundo ciclo consecutivo, deverão ser feitos os acertos relativos ao 
faturamento do período em que o hidrômetro não foi lido.

art. 91. o prestador de serviços efetuará as leituras, bem como os fatura-
mentos, em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o 
mínimo de 27 (vinte e sete) dias e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de 
acordo com o calendário, situações especiais e cronogramas de atividades, 
apresentados e aprovados pela arcoN-Pa.
• 1º O faturamento inicial deverá corresponder a um período não inferior a 
15 (quinze) dias nem superior a 47 (quarenta e sete) dias.
• 2º Havendo necessidade de remanejamento de rota, ou reprogramação 
do calendário, excepcionalmente, as leituras poderão ser realizadas em in-
tervalos de no mínimo 15 (quinze) dias e no máximo 47 (quarenta e sete) 
dias, devendo o prestador de serviços comunicar por escrito aos usuários, 
com antecedência mínima de um ciclo completo de faturamento.
• 3º O prestador de serviços deverá informar na fatura, a data prevista 
para a realização da próxima leitura.
• 4º Havendo concordância do usuário, o consumo final poderá ser estima-
do proporcionalmente ao número de dias decorridos do ciclo compreendido 
entre as datas de leitura e do pedido de desligamento, com base na média 
mensal dos últimos 6 (seis) ciclos de faturamento.
• 5º O prestador de serviços deverá organizar e manter atualizado o calen-
dário das respectivas datas fixadas para a leitura dos hidrômetros, apre-
sentação e vencimento da fatura, bem como de eventual suspensão do 
fornecimento.
• 6º Qualquer modificação das datas fixadas para a leitura dos hidrômetros 
e para a apresentação da fatura deverá ser previamente comunicada ao 
usuário, por escrito, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência 
em relação à data prevista para a modificação.
art. 92. as leituras e os faturamentos poderão ser efetuados em intervalos 
de até 3 (três) ciclos consecutivos, de acordo com o calendário próprio, 
nos seguintes casos:
• em localidades com até 1.000 (mil) ligações;
• em unidades com consumo de água médio mensal igual ou inferior a 10 
(dez) metros cúbicos;
• para as faturas com valores inferiores ao mínimo estabelecido para o 
faturamento.
• 1º Quando for adotado intervalo plurimensal de leitura, o usuário poderá 
fornecer sua leitura mensal, respeitadas as datas fixadas pelo prestador 
de serviços.
• 2º A adoção de intervalo de leitura e/ou de faturamento plurimensal deve 
ser precedida de divulgação aos usuários, a fim de permitir o conhecimento 
do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.
art. 93. Para as ligações não medidas, o consumo de água e/ou de esgo-
tamento sanitário será fixado por estimativa em função do consumo médio 
presumido apresentado pelo prestador de serviços, desde que aprovado 
pela arcoN-Pa.
Parágrafo único O prestador notificará a autoridade competente quando 
identificar, em imóveis atendidos com rede pública de distribuição de água, 
a existência de fonte alternativa de abastecimento em desacordo com a 
legislação pertinente.
art. 94. Em agrupamentos de imóveis ou em imóveis com mais de uma 
economia, dotados de um único medidor, deverá ser emitida uma única 
fatura.
caPÍtULo XiX
das coMPeNsaÇÕes do FatUraMeNto
art. 95. caso o prestador de serviços tenha faturado valores incorretos ou 
não efetuado qualquer faturamento, por motivo de sua responsabilidade, 
deverá observar os seguintes procedimentos:
i - faturamento a menor ou ausência de faturamento: não poderá efetuar 
cobrança complementar; e
ii - faturamento a maior: providenciar a devolução ao usuário das quantias 
recebidas indevidamente, correspondentes ao período faturado incorreta-
mente, observado o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos estabelecido no 
artigo 27 da lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parágrafo único. No caso do inciso ii, a devolução deverá ser efetuada em 
moeda corrente até o primeiro faturamento posterior à constatação da 
cobrança a maior, ou, por opção do usuário, por meio de compensação nas 
faturas subsequentes.
art. 96. Para o cálculo das diferenças a cobrar ou a devolver, as tarifas 
deverão ser aplicadas de acordo com os seguintes critérios:
quando houver diferenças a cobrar: tarifas em vigor no período correspon-
dente às diferenças constatadas;
quando houver diferenças a devolver: tarifas em vigor no período corres-
pondente às diferenças constatadas acrescidas de juros e correção mone-
tária, conforme critérios definidos no artigo 107; e
quando a tarifa for estruturada por faixas, a diferença a cobrar ou a de-
volver deve ser apurada mês a mês e o faturamento efetuado adicional ou 
subtrativamente aos já realizados mensalmente, no período considerado, 
levando em conta a tarifa relativa a cada faixa complementar.
art. 97. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, o pres-
tador de serviços deverá informar ao usuário, por escrito, quanto:
• à irregularidade constatada;
• à memória descritiva dos cálculos do valor apurado, referente às diferen-
ças de consumos de água;
• aos elementos de apuração da irregularidade;
• aos critérios adotados na revisão dos faturamentos;
• ao direito de recurso previsto nos § 1º e § 3º deste artigo; e
• à tarifa utilizada.
• 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou respectivos valores, 
o usuário poderá apresentar recurso junto ao prestador de serviços, no 
prazo de 10 (dez) dias a partir da comunicação.
• 2º O prestador de serviços deliberará no prazo de 10 (dez) dias, contados 
do recebimento do recurso, o qual, se indeferido, deverá ser comunicado 
ao usuário, por escrito, juntamente com a respectiva fatura, quando perti-
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nente, a qual deverá referir-se exclusivamente ao ajuste do faturamento, 
com vencimento previsto para 3 (três) dias úteis.
• 3º Da decisão do prestador de serviços caberá recurso, no prazo de 10 
(dez) dias, à arcoN-Pa, sendo recebido em seu efeito suspensivo, exceto 
por deliberação da agência.
• 4º Constatada a improcedência ou incorreção do refaturamento, o pres-
tador de serviços providenciará a devolução do indébito por valor igual ao 
dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável.
art. 98. Nos casos de alto consumo devido a vazamentos ocultos nas ins-
talações internas do imóvel e mediante a eliminação comprovada da irre-
gularidade pelo usuário, o prestador de serviços aplicará desconto sobre o 
consumo excedente.
• 1º No caso de vazamentos ocultos devidamente constatados pelo pres-
tador de serviços, haverá o desconto de valor correspondente a até 30% 
(trinta por cento) do volume medido acima da média de consumo limitado 
ao faturamento em que o prestador de serviços alertou o usuário sobre a 
ocorrência de alto consumo.
• 2º Para obter o desconto referido no § 1º, o usuário deverá apresentar ao 
prestador de serviços, declaração de ocorrência do vazamento oculto e as 
providências tomadas para o reparo, junto aos documentos que compro-
vem sua realização, tais como nota fiscal de serviço ou materiais utilizados.
• 3º O prestador de serviços deverá realizar vistoria no imóvel para com-
provação da ocorrência de vazamento oculto e do respectivo reparo.
• 4º Por ocasião da ocorrência de quaisquer vazamentos de água ocultos 
devidamente comprovados, a cobrança da tarifa de esgoto deverá ocorrer 
com base na média de consumo de água dos últimos 6 (seis) meses.
• 5º O usuário perderá o direito ao desconto se for comprovada a má fé 
ou negligência com a manutenção das instalações prediais sob sua res-
ponsabilidade.
caPÍtULo XX
das tariFas
art. 99. a estrutura tarifária, os valores das tarifas, os critérios para a reali-
zação de reajustes, bem como os intervalos e a metodologia a ser adotada 
nas revisões serão estabelecidos pela entidade reguladora em instrumen-
tos regulatórios específicos, em complementariedade ao estabelecido nos 
instrumentos contratuais de delegação da prestação dos serviços de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário vigentes.
art. 100. o prestador de serviços adotará os subsídios tarifários e não 
tarifários determinados em instrumento regulatório específico da entidade 
reguladora.
• 1º O prestador de serviços poderá conceder descontos tarifários a unida-
des usuárias de determinada categoria, sendo vedada a eleição de usuários 
específicos, não exigida à extensão do benefício a outras categorias e per-
mitida à adoção de tarifas especiais para grandes usuários.
• 2º Os descontos concedidos por iniciativa do prestador de serviços não 
serão considerados para a conformação das tarifas e não respaldarão, em 
nenhuma hipótese, pleitos de revisão tarifária.
caPÍtULo XXi
das FatUras e dos PaGaMeNtos
 art. 101. as tarifas relativas ao abastecimento de água, esgotamento sa-
nitário e a outros serviços realizados serão cobradas por meio de faturas 
emitidas pelo prestador de serviços e devidas pelo usuário, fixadas as da-
tas para pagamento.
• 1º As faturas serão apresentadas ao usuário, em intervalos regulares, 
de acordo com o calendário de faturamento elaborado pelo prestador de 
serviços, em conformidade com o art. 91.
• 2º O prestador de serviços deverá orientar o usuário quanto ao calendá-
rio de leitura e entrega de fatura.
• 3º O prestador de serviços emitirá segunda via da fatura, sem ônus para 
o usuário, nos casos de problemas na emissão e no envio da via original ou 
incorreções no faturamento.
art. 102. Quando houver alto consumo, o prestador de serviços deverá 
emitir a fatura no valor exato a ser cobrado e alertará o usuário sobre o 
fato, instruindo-o para que verifique as instalações internas da unidade 
usuária e/ou evite desperdícios.
Art. 103. A entrega da fatura deverá ser efetuada até a data fixada para 
sua apresentação, prioritariamente no endereço da unidade usuária.
• 1º Os prazos mínimos para vencimento das faturas, contados da data da 
respectiva apresentação, serão os seguintes:
• 5 (cinco) dias úteis para as unidades usuárias de todas as categorias, 
ressalvada a mencionada no inciso ii;
• 10 (dez) dias úteis para a categoria Pública; e
• 1 (hum) dia útil nos casos de desligamento a pedido do usuário, exceto 
para as unidades usuárias a que se refere o inciso anterior.
• 2º Na contagem do prazo exclui-se o dia da apresentação e inclui-se o 
do vencimento, os quais não poderão ser afetados por discussões entre 
as partes.
art. 104. a fatura deverá conter obrigatoriamente as seguintes informa-
ções:
• nome do usuário;
• número ou código de referência e classificação da unidade usuária;
• endereço da unidade usuária;
• número do hidrômetro;
• leituras anterior e atual do hidrômetro;
• data da leitura anterior e atual;
• data de apresentação e de vencimento da fatura;
• consumo de água do mês correspondente à fatura;
• histórico do volume consumido nos últimos 6 (seis) meses e média atu-
alizada;
• valor total a pagar e data do vencimento da fatura;
• discriminação dos serviços prestados, com os respectivos valores;
• descrição dos tributos incidentes sobre o faturamento;

• multa, mora e correção monetária por atraso de pagamento;
• os números dos telefones das Ouvidorias e os endereços eletrônicos do 
prestador de serviços e da arcoN-Pa;
• indicação da existência de parcelamento pactuado com o prestador de 
serviços;
• identificação de faturas vencidas e não pagas até a data; e
XVii - qualidade da água em acordo com a legislação pertinente.
Art. 105. Além das informações relacionadas no artigo 104, fica facultado 
o prestador de serviços incluir na fatura outras informações julgadas per-
tinentes, campanhas de educação ambiental e sanitária, inclusive veicula-
ção de propagandas comerciais, desde que não interfiram nas informações 
obrigatórias, vedadas, em qualquer hipótese, mensagens político-partidá-
rias.
art. 106. o prestador de serviços deverá oferecer 6 (seis) datas de venci-
mento da fatura para escolha do usuário, distribuídas uniformemente em 
intervalos regulares ao longo do mês.
art. 107. as faturas não quitadas até a data do seu vencimento, bem como 
as devoluções mencionadas no inciso ii do artigo 96, sofrerão acréscimo de 
juros de mora de até 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) por 
dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento) 
e correção monetária conforme o Índice Nacional de Preços ao consumidor 
Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(iBGE), ou outro índice previsto na legislação vigente.
• 1º O pagamento de uma fatura não implicará na quitação de eventuais 
débitos anteriores.
• 2º O prestador de serviços poderá efetuar a cobrança dos serviços na for-
ma de fatura especialmente emitida, sujeita esta a protesto e a execução.
art. 108. caso haja discordância em relação à cobrança ou respectivos va-
lores, o usuário poderá apresentar recurso junto ao prestador de serviços, 
no prazo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da fatura.
art. 109. os valores pagos em duplicidade pelos usuários, quando não 
houver solicitação em contrário, deverão ser devolvidos automaticamente 
nos faturamentos seguintes em forma de crédito.
• 1º O prestador de serviços deverá dispor de mecanismos de identificação 
de pagamento em duplicidade, impondo-se que as referidas devoluções 
ocorram obrigatoriamente até o próximo faturamento.
• 2º O usuário deverá ser informado na fatura os valores pagos em dupli-
cidade e o crédito constante, obrigatoriamente até o próximo faturamento.
• 3º Será considerado um erro não justificável a não efetivação da devolu-
ção a que se refere este artigo, ensejando o pagamento em dobro do valor 
recebido pelo prestador, além das correções a que se refere o artigo 107.
• 4º - Em caso de pagamento em duplicidade e posterior alteração da titu-
laridade, a devolução prevista no caput não será automática, devendo ser 
realizada apenas em favor do daquele que efetuou pagamento.
art. 110. Nos prédios ligados clandestinamente às redes públicas, as tari-
fas de água e/ou de esgoto serão devidas desde a data em que o prestador 
de serviços iniciou a operação no logradouro onde está situado aquele pré-
dio, ou a partir da data da expedição do alvará de construção, quando não 
puder ser verificada a época da ligação à rede pública, limitada ao período 
máximo de 24 (vinte e quatro) meses.
• 1º O prestador de serviços poderá proceder às medidas judiciais cabíveis 
para a liquidação e execução do débito decorrente da situação descrita 
no caput deste artigo, podendo condicionar a ligação do serviço para a 
unidade usuária ao pagamento integral do débito, ressalvando-se quando 
o usuário comprovar efetivamente o tempo em que é o responsável pela 
unidade usuária, eximindo-se total ou parcialmente do débito.
• 2º O prestador de serviços poderá comunicar o fato à autoridade poli-
cial lavrando-se o “Boletim de ocorrência” ou “Termo circunstanciado de 
ocorrência”.
Art. 111. Nas edificações sujeitas à Lei Reguladora de Condomínios e In-
corporações, as tarifas poderão ser cobradas em conjunto para todas as 
economias, com a emissão de única fatura, ou individualmente desde que 
possuam micromedidor.
Parágrafo único. É facultada aos condomínios com medidor coletivo a ins-
talação dos hidrômetros individuais, seguindo as exigências estabelecidas 
em normas técnicas e instruções do prestador de serviços.
art. 112. a emissão da fatura poderá ser cancelada ou alterada a pedido 
do interessado, desde que não exista débito anterior, ou por iniciativa do 
prestador de serviços, nos seguintes casos:
• desocupação;
• demolição;
• fusão de economias;
• incêndio;
• interrupção da prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de 
esgotamento sanitário; ou
• outras situações conforme critérios propostos pelo prestador de serviços 
e aprovados pela arcoN-Pa.
Parágrafo único. o faturamento pelo consumo mínimo não poderá ser feito 
quando não houver regularidade do abastecimento que garanta as quanti-
dades mínimas de consumo definidas no caput deste artigo.
art. 113. o prestador de serviços poderá parcelar os débitos existentes, 
segundo critérios estabelecidos em normas internas.
art. 114. a fatura mínima será por economia dotada de medidor, pela 
disponibilidade do serviço e terá seu valor fixado para cada categoria de 
consumo, sendo de 10m³ (dez metros cúbicos) mensais por categoria re-
sidencial e comercial, e de 15m³ (quinze metros cúbicos) mensais para as 
demais categorias.
• 1º. O faturamento pelo consumo mínimo não poderá ser feito quando 
não houver regularidade do abastecimento que garanta as quantidades 
mínimas de consumo definidas no caput deste artigo.
• 2º. Ultrapassados os volumes constantes no caput o usuário deve arcar 
com o pagamento da tarifa progressiva da estrutura tarifária.
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caPÍtULo XXii
oUtros serViÇos coBrÁVeis
art. 115. o prestador de serviços, desde que requerido, poderá cobrar dos 
usuários os seguintes serviços:
• ligação de unidade usuária;
• vistoria de unidade usuária;
• verificação de hidrômetro, exceto os casos previstos no artigo 70;
• religação de unidade usuária;
• religação de urgência;
• emissão de segunda via de fatura, a pedido do usuário; e
• outros serviços disponibilizados pelo prestador de serviços, devidamente 
aprovados pela arcoN-Pa.
• 1º Não será cobrada a primeira vistoria realizada para pedido de serviço 
de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.
• 2º Não será cobrado o ramal de ligação da adutora ao ponto de entrada 
do imóvel, assim como o hidrômetro, na primeira ligação realizada para pe-
dido de serviço de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.
• 3º A cobrança dos serviços previstos neste artigo é facultativa e só pode-
rá ser feita em contrapartida ao serviço efetivamente realizado pelo pres-
tador de serviços, dentro dos prazos estabelecidos.
• 4º A cobrança de qualquer serviço obrigará o prestador de serviços a 
implantá-lo em toda a sua área de concessão, para todos os usuários, 
ressalvado o serviço de religação de urgência.
• 5º Ao serviço relacionado no inciso IV, fica vedada ao prestador de servi-
ços a cobrança de tal serviço após a purgação da mora por parte do usuário 
inadimplente enquadrado em regime especial de tarifa subsidiada, assim 
homologada pela arcoN-Pa.
• 6º O prestador de serviços deverá manter, por período mínimo de 12 
(doze) meses, os registros do valor cobrado, do horário e data da solici-
tação e da execução dos serviços, exceto no caso de emissão de segunda 
via de fatura.
• 7º O prestador de serviços proporá “Tabela de Preços e Prazos de Servi-
ços”, a ser homologada pela arcoN-Pa e disponibilizada aos interessados, 
discriminando os serviços mencionados nesta resolução e outros que jul-
gar necessários.
caPÍtULo XXiii
das iNFraÇÕes e saNÇÕes aos UsUÁrios
art. 116. constitui infração a prática decorrente da ação ou omissão do 
usuário, relativa a qualquer dos seguintes fatos:
• intervenção nas instalações dos serviços públicos de abastecimento de 
água e/ou esgotamento sanitário;
• violação ou retirada de hidrômetro ou de limitador de consumo;
• interconexão de instalação predial de água com tubulações alimentadas 
diretamente com água não procedente do abastecimento público;
• utilização de tubulação de uma instalação predial de água para abas-
tecimento de outro uso de dispositivos intercalados no ramal predial que 
prejudiquem o abastecimento público de água;
• lançamento de águas pluviais nas instalações de esgotos;
• lançamento na rede coletora de esgotos, que por suas características, 
exijam tratamento prévio;
• impedimento injustificado na realização de vistorias ou fiscalização por 
empregados do prestador de serviços ou seu preposto;
• adulteração de documentos da empresa, pelo usuário ou por terceiros 
em benefício deste; e
• descumprimento de qualquer outra exigência técnica estabelecida em lei 
e nesta resolução.
art. 117. além de outras penalidades previstas nesta resolução, o co-
metimento de qualquer infração enumerada no artigo anterior sujeitará o 
infrator ao pagamento de multa ao prestador de serviços.
Parágrafo único. A multa será fixada em conformidade com os parâmetros 
propostos pelo prestador de serviços e aprovados pela arcoN-Pa.
Art. 118. Verificado pelo prestador de serviços, através de inspeção, que, 
em razão de artifício ou de qualquer outro meio irregular ou, ainda, da prá-
tica de violação nos equipamentos e instalações de medição, tenham sido 
faturados volumes inferiores aos reais, ou na hipótese de não ter havido 
qualquer faturamento, este adotará os seguintes procedimentos:
i - lavratura de “Termo de ocorrência de irregularidade”, numerado se-
quencialmente, em formulário próprio do prestador de serviços, com as 
seguintes informações:
1. identificação do usuário;
2. endereço da unidade usuária;
3. número de conta da unidade usuária;
4. atividade desenvolvida;
5. tipo de medição;
6. identificação e leitura do hidrômetro;
7. selos e/ou lacres encontrados;
8. descrição detalhada do tipo de irregularidade, de forma que a mesma 
fique perfeitamente caracterizada, com a inclusão de fotos e outros meios 
que possam auxiliar nesta identificação;
9. assinatura do responsável pela unidade usuária, ou na sua ausência, do 
usuário presente e sua respectiva identificação; e
10. identificação e assinatura do empregado ou preposto responsável do 
prestador de serviços;
• uma via do “Termo de ocorrência de irregularidade” será entregue ao 
usuário, que deve conter as informações que possibilite ao usuário solicitar 
perícia técnica bem como ingressar com recurso junto à ouvidoria do pres-
tador de serviços e à arcoN-Pa;
• caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregula-
ridade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido 
posteriormente pelo correio ao responsável pela unidade usuária, median-
te aviso de recebimento (ar);

• efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de 
polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, 
vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a veri-
ficação do medidor;
• proceder à revisão do faturamento com base nas diferenças entre os 
valores apurados por meio de um dos seguintes critérios e os efetivamente 
faturados:
1. aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica 
do erro de medição;
2. na impossibilidade do emprego do fator de correção, identificação do 
maior valor de consumo ocorrido em até 12 (doze) ciclos completos de 
faturamento de medição normal, imediatamente anteriores ao início da 
irregularidade; ou
3. no caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas 
“a” e “b”, o valor do consumo será determinado através de estimativa com 
base nas instalações da unidade usuária e nas atividades nela desenvol-
vidas.
Vi - efetuar, quando pertinente, na presença da autoridade policial ou 
agente designado, do usuário ou de seu representante legal ou, na au-
sência destes dois últimos, de 2 (duas) testemunhas sem vínculo com o 
prestador de serviços, a retirada do hidrômetro, que deverá ser colocado 
em invólucro lacrado, devendo ser preservado nas mesmas condições en-
contradas até o encerramento do processo em questão ou até a lavratura 
de laudo pericial por órgão oficial.
Parágrafo único. comprovado pelo prestador de serviços ou a partir de pro-
vas documentais fornecidas pelo novo usuário, que o início da irregularida-
de ocorreu em período não atribuível ao responsável pela unidade usuária, 
o atual usuário somente será responsável pelas diferenças de volumes de 
água e de esgoto excedentes apuradas no período sob sua responsabilida-
de, e sem aplicação do disposto de multa, exceto nos casos de sucessão 
comercial.
art. 119. Nos casos referidos no artigo anterior, após a interrupção dos 
serviços, se houver religação à revelia do prestador de serviços, deverão 
ser adotados os seguintes procedimentos:
• se, após a eliminação da irregularidade, mas sem o pagamento das mul-
tas, verificarem-se diferenças de consumo e serviços, será aplicado sobre 
o valor líquido da primeira fatura emitida após a constatação da religação, 
o maior valor obtido entre os seguintes critérios:
1. o valor equivalente ao serviço de religação de urgência;
2. 20% (vinte por cento) do valor líquido da respectiva fatura.
II - se após 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação, o usuário 
não regularizar sua situação junto ao prestador de serviços, ou seja, o 
pagamento da multa, diferença de consumo e serviços, os valores serão 
incluídos na próxima fatura para o pagamento.
Parágrafo único. Sem prejuízo da suspensão dos serviços, aplicável em 
qualquer religação à revelia, os procedimentos referidos neste artigo não 
poderão ser empregados em faturamentos posteriores à data da constata-
ção da irregularidade.
art. 120. É assegurado ao infrator o direito de recorrer ao prestador de ser-
viços, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia subsequente 
ao recebimento do auto de infração.
• 1º Da decisão cabe recurso à ARCON-PA no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da ciência da decisão do prestador de serviços.
• 2º Durante a apreciação do recurso pelo prestador ou pela ARCON-PA, 
não haverá suspensão da prestação do serviço em função da matéria sob 
apreciação.
• 3º Deverá ser assegurada a defesa, antes do pagamento efetivo do valor 
ou aplicação das medidas legais cabíveis cujo prazo para apresentação 
deverá ser o legalmente constituído.
• 4º A não apresentação da defesa e ou o não pagamento do valor referen-
te ao dano causado, o infrator será considerado inadimplente.
caPitULo XXiV
da oPeraÇÃo e MaNUteNÇÃo do sisteMa de aBasteciMeNto 
de ÁGUa e do sisteMa de esGotaMeNto saNitÁrio
art. 121. o prestador de serviços é responsável pela operação e manuten-
ção adequada das unidades integrantes dos sistemas públicos de abaste-
cimento de água e/ou de esgotamento sanitário, devendo mantê-las em 
bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e de se-
gurança.
• 1º No cumprimento do bom estado de limpeza, conservação, manuten-
ção e organização, o prestador de serviços deverá tomar as providências 
necessárias para garantir condições satisfatórias de higiene, evitar a dete-
rioração das instalações e demais estruturas, verificar possíveis contami-
nações do meio ambiente e minimizar perda de água.
• 2º No cumprimento da segurança, devem ser observados os fatores que 
possam ocasionar acidentes e as condições de restrição do acesso de ter-
ceiros a área física dos sistemas, como a presença de sinalizadores e avisos 
de advertência.
art. 122. Visando garantir a qualidade da água fornecida aos usuários, o pres-
tador de serviços deve realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios de 
distribuição e acumulação a cada período de, no máximo, 6 (seis) meses.
• 1º A realização da limpeza dos reservatórios deve ser registrada em 
documento específico.
• 2º Os resíduos e a água resultantes da limpeza dos reservatórios devem 
ser dispostos em local adequado, autorizado pelo órgão competente.
• 3º Caso não haja local licenciado pelo órgão competente para disposição 
do resíduo, o prestador de serviços poderá propor uma forma de disposição 
alternativa, a ser aprovado pelo órgão ambiental.
art. 123. o prestador de serviços deverá utilizar somente pessoal técnico, 
próprio ou de terceiros, legalmente habilitado e devidamente capacitado, 
para a operação e manutenção das instalações de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário, comprovado através de documento hábil.
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Parágrafo único. o prestador de serviços deverá realizar a capacitação e/
ou atualização periódica de seu quadro de pessoal técnico envolvido dire-
tamente na prestação dos serviços.
Art. 124. O prestador de serviços deverá utilizar-se de meios eficazes de 
macromedição da água tratada produzida e do esgoto recebido para tra-
tamento.
Parágrafo único. ao utilizar-se de meios estimativos de medição de vazão, 
o prestador de serviços deverá efetuar a medição de vazão a cada intervalo 
de 6 (seis) horas e registrar em relatório específico.
art. 125. o prestador de serviços deverá estar preparado para solucionar 
problemas decorrentes de qualquer eventualidade que prejudique o funcio-
namento normal do sistema.
Parágrafo único. Todo reparo, medida, melhoramento, substituição e mo-
dificação deverá estar descrito em um plano de emergência, previamente 
aprovado pela arcoN-Pa.
art. 126. o prestador de serviços deverá manter organizadas e atualizadas 
todas as informações referentes aos sistemas de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário, enquanto durar a delegação pelo Poder con-
cedente, sendo necessário registro obrigatório das seguintes informações:
• verificação dos hidrômetros, quando solicitadas pelo usuário e/ou por 
opção do prestador de serviços, atentando-se para os prazos de validade 
dos mesmos;
• cadastro por economia, de acordo com os termos do artigo 75;
• cadastro dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de es-
gotamento sanitário, com informações que permitam a identificação do 
quantitativo de água tratada produzida e de esgoto coletado e/ou tratado, 
suas localizações, seus equipamentos, suas modificações, suas paralisa-
ções e desativações;
• registro atualizado das condições de operação das instalações do sistema 
de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário; e
• registro das ocorrências nos sistemas públicos de abastecimento de água 
e/ou de esgotamento sanitário, contendo o motivo e as providências ado-
tadas para solução do problema.
art. 127. Nos casos de ampliação de redes de abastecimento de água e/
ou redes de esgotamento sanitário, quando for prevista a fiscalização da 
implementação de obras pela arcoN-Pa, o prestador de serviços deverá 
comunicá-la para que atualize suas informações e proceda à fiscalização.
caPÍtULo XXV
do ateNdiMeNto aos UsUÁrios
art. 128. o prestador de serviços deverá atender às solicitações e recla-
mações das atividades de rotinas recebidas, de acordo com os prazos e 
condições estabelecidas na tabela de prestação de serviços, aprovada pela 
arcoN-Pa.
Parágrafo Único. o prestador de serviços cumprirá as determinações da 
arcoN-Pa relativas ao atendimento de reclamações dos usuários recebi-
das pela Agência, desde que acolhidas em resolução específica.
art. 129. o prestador de serviços deverá dispor de estrutura de atendi-
mento própria ou contratada com terceiros, adequada às necessidades de 
seu mercado, acessível a todos os seus usuários e que possibilite, de forma 
integrada e organizada, o recebimento de suas contas e de suas solicita-
ções e reclamações.
• 1º Por estrutura adequada entende-se aquela que, inclusive, possibilite ao 
usuário ser atendido em todas suas solicitações e reclamações, e ter acesso 
a todos os serviços disponíveis, sem se deslocar do município onde reside.
• 2º As estatísticas e o conteúdo das reclamações, levantadas em base 
trimestral, serão enviadas à entidade reguladora até o último dia do mês 
seguinte aos contemplados no levantamento.
• 3º Nos locais em que as instituições prestadoras do serviço de arre-
cadação das faturas de água e de esgoto não propiciarem atendimento 
adequado, o prestador de serviços deverá implantar estrutura própria para 
garantir a qualidade do atendimento.
• 4º O prestador de serviços deverá dispensar atendimento prioritário, por 
meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado 
e atendimento imediato, a pessoas com deficiências, idosos com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e as pesso-
as acompanhadas por crianças de colo e obesos, nos termos da lei nº 
13.146/2015, de 06.07.2015.
art. 130. o prestador de serviços deverá dispor de sistema para atendi-
mento aos usuários por telefone durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
inclusive sábados, domingos e feriados, devendo a reclamação apresenta-
da ser registrada e numerada em formulário próprio.
• 1º Os usuários terão à sua disposição, sítio eletrônico e nos locais de 
atendimento, em local de fácil visualização e acesso, exemplares desta 
resolução e do regulamento dos serviços públicos de água e de esgotos 
sanitários do prestador de serviços, para conhecimento ou consulta.
• 2º O prestador de serviços deverá manter em sítio eletrônico, postos de 
atendimento e nos local de fácil visualização e acesso, formulário próprio 
para possibilitar a manifestação por escrito dos usuários, devendo, para o 
caso de solicitações ou reclamações, observar o prazo de 30 (trinta) dias 
para resposta.
art. 131. o prestador de serviços deverá comunicar ao usuário, por escrito, 
no prazo de 30 (trinta) dias, sobre as providências adotadas quanto às 
solicitações e reclamações recebidas do mesmo.
• 1º Sempre que o atendimento não puder ser efetuado de imediato, o 
prestador de serviços deverá informar o respectivo número do protocolo de 
atendimento quando da formulação da solicitação ou reclamação.
• 2º O prestador de serviços deverá manter registro atualizado das recla-
mações e solicitações dos usuários, com anotação da data e do motivo.
art. 132. o prestador de serviços deverá prestar todas as informações 
solicitadas pelo usuário referentes à prestação do serviço, inclusive quanto 
às tarifas em vigor, o número e a data da resolução que as houver homo-
logado, bem como sobre os critérios de faturamento.

Parágrafo único. a tabela com os valores dos serviços cobráveis, referidos 
no artigo 115, § 7º, deverá estar acessível no sítio eletrônico, postos de 
atendimento próprio e terceirizado, em local de fácil visualização, deven-
do o prestador de serviços adotar, complementarmente, outras formas de 
divulgação adequadas.
art. 133. o prestador de serviços deve possuir, em locais de atendimen-
to, empregados e equipamentos, em quantidade suficiente, necessários à 
adequada prestação dos serviços aos usuários.
art. 134. o prestador de serviços deverá prestar o atendimento ao público 
por meio de pessoal devidamente identificado, capacitado e atualizado.
art. 135. os tempos de atendimento às reclamações apresentadas pelos 
usuários serão medidos, levando em conta o tempo transcorrido entre a 
notificação ao prestador de serviços e a regularização do serviço.
art. 136. o prestador de serviços deverá desenvolver, em caráter perma-
nente, campanhas com vistas a informar ao usuário sobre os cuidados es-
peciais para evitar o desperdício de água, à utilização da água tratada e ao 
uso adequado das instalações sanitárias, divulgar seus direitos e deveres, 
bem como outras orientações que entender necessárias.
caPÍtULo XXVi
das resPoNsaBiLidades
art. 137. o prestador de serviços é responsável pela prestação de serviços 
adequada a todos os usuários, satisfazendo as condições de regularidade, 
generalidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, modicidade 
das tarifas, cortesia na prestação do serviço, e informações para a defesa 
de interesses individuais e coletivos.
• 1º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a suspensão do 
abastecimento efetuada por motivo de manutenção e nos termos dos arti-
gos 78 e 79 desta resolução.
• 2º O prestador de serviços deverá elaborar e apresentar à ARCON-PA, 
planos de emergência e de contingência para os casos de paralisações do 
fornecimento, decorrentes de casos fortuitos ou força maior, como o intuito 
de minimizar o problema, respeitadas as ações previstas no plano de sane-
amento básico da concessão.
• 3º Os planos de contingência e emergência deverão garantir o abaste-
cimento dos serviços essenciais, definidos no artigo 82, parágrafo único, 
em situações quando o tempo de paralisações for superior a 18 horas e 48 
horas, respectivamente.
art. 138. comprovado qualquer caso de prática irregular, revenda ou abas-
tecimento de água a terceiros, ligação clandestina, religação à revelia, de-
ficiência técnica e/ou de segurança e danos causados nas instalações do 
prestador de serviços, caberá ao usuário a responsabilidade pelos prejuízos 
causados e demais custos administrativos.
art. 139. Na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário o prestador de serviços assegurará aos usuários, 
dentre outros, o direito de receber o ressarcimento dos danos que porven-
tura lhe sejam causados em função do serviço concedido.
• 1º O ressarcimento, quando couber, deverá ser pago no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, a contar da data da solicitação do usuário.
• 2º O direito de reclamar pelos danos causados caduca em 90 (noventa) 
dias após a ocorrência do fato gerador.
• 3º Os custos da comprovação dos danos são de responsabilidade do 
prestador de serviços.
art. 140. É de responsabilidade do usuário a adequação técnica, a manu-
tenção e a segurança das instalações internas da unidade usuária, situadas 
além do ponto de entrega e/ou de coleta.
Parágrafo Único. o prestador de serviços não será responsável, ainda que 
tenha procedido a vistoria, por danos causados a pessoas ou bens de-
correntes de defeitos nas instalações internas do usuário, ou de sua má 
utilização.
art. 141. o usuário será responsável, na qualidade de depositário a título 
gratuito, pela custódia do padrão de ligação de água e equipamentos de 
medição e outros dispositivos do prestador de serviços, de acordo com 
suas normas procedimentais.
art. 142. o usuário será responsável pelo pagamento das diferenças resul-
tantes da aplicação de tarifas no período em que a unidade usuária esteve 
incorretamente classificada, não tendo direito à devolução de quaisquer di-
ferenças eventualmente pagas a maior quando constatada, pelo prestador 
de serviços, a ocorrência dos seguintes fatos:
• declaração falsa de informação referente à natureza da atividade de-
senvolvida na unidade usuária ou a finalidade real da utilização da água 
tratada; ou
• omissão das alterações supervenientes que importarem em reclassifi-
cação.
caPÍtULo XXVii
da resPoNsaBiLidade aMBieNtaL
art. 143. o prestador de serviços será responsável pelo manejo, condicio-
namento, transporte e disposição adequada e ambientalmente aceitáveis 
dos lodos e subprodutos resultantes das unidades operacionais e dos pro-
cessos de tratamento, em conformidade com a legislação e regulamenta-
ção ambiental vigente.
art. 144. os referidos sólidos deverão ser drenados e/ou secados, ante-
riormente à sua disposição final devendo a parte líquida drenada ser recir-
culada para os sistemas de tratamento ou despejada, desde que satisfaça 
a legislação ambiental.
• 1º Nos casos de incineração, deverão ser respeitadas as normas de emis-
são de gases de combustão definidas na legislação ambiental.
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• 2º As cinzas resultantes do processo de incineração deverão ser dispos-
tas em terrenos destinados a aterro sanitário, adotando-se as medidas 
necessárias para evitar a lixiviação de metais tóxicos em fontes de água 
superficiais ou subterrâneas, respeitando-se, em qualquer hipótese, a le-
gislação ambiental.
art. 145. o uso de lodos e outros subprodutos de tratamento estarão su-
jeitos às normas que regem o assunto, observando-se, em especial, as 
resoluções do coNaMa.
caPÍtULo XXViii
do eNcerraMeNto da reLaÇÃo coNtratUaL
art. 146. o encerramento da relação contratual entre o prestador de ser-
viços e o usuário será efetuado segundo as seguintes características e 
condições:
• por ação do usuário, mediante pedido de desligamento da unidade usu-
ária, observado o cumprimento das obrigações previstas nos contratos de 
abastecimento, de uso do sistema e de adesão, conforme o caso; e
• por ação do prestador de serviços, quando houver pedido de ligação for-
mulado por novo interessado referente à mesma unidade usuária.
Parágrafo único. No caso referido no inciso i, a condição de unidade usuária 
desativada deverá constar do cadastro, até que seja restabelecido o forne-
cimento em decorrência da formulação de novo pedido de ligação.
caPÍtULo XXiX
das disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias
Art. 147. A fiscalização da ARCON-PA, quando das inspeções realizadas nas ins-
talações e serviços executados pelo prestador de serviços, emitirá relatório:
• de conformidade, quando não forem observadas irregularidades no fun-
cionamento das instalações ou na prestação do serviço;
• de não-conformidade do funcionamento das instalações ou na prestação 
do serviço.
• 1º Ocorrendo não-conformidades, a ARCON-PA dará ao prestador de ser-
viços prazo para resolvê-las.
• 2º Vencido o prazo dado e se não resolvida a não-conformidade o presta-
dor de serviços sofrerá sanções estabelecidas em Resolução específica, ou 
nos demais instrumentos normativos cuja competência fiscalizatória tenha 
sido delegada à arcoN-Pa na forma do § 1º do art. 1º da lei Estadual nº 
6.099/97 e suas alterações.
• 3º Durante as inspeções referidas no caput deste artigo, o prestador de 
serviços deve facilitar, à arcoN-Pa, o acesso às instalações, bem como a 
documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto 
da fiscalização.
art. 148. a requerimento do interessado, para efeito de concessão de “ha-
bite-se” pelo órgão municipal competente, será fornecida pelo prestador de 
serviços a declaração de que:
• o imóvel é atendido, em caráter definitivo, pelo sistema público de abas-
tecimento de água;
• o imóvel possui serviço próprio de água;
• o imóvel é atendido, em caráter definitivo, pelo sistema público de esgo-
tamento sanitário; ou
• o imóvel não é atendido pelo sistema público de esgotamento sanitário.
art. 149. os usuários, mediante autorização por escrito, poderão receber 
ação fiscalizadora do prestador de serviços, no sentido de se verificar a 
obediência do prescrito nesta resolução.
art. 150. as determinações da arcoN-Pa, podem ocasionar gastos ao 
prestador de serviços que ainda não são contemplados nas tarifas, de-
nominados custos regulatórios, que podem ser compensados no reajuste 
ou revisão tarifária seguinte, desde que devidamente comprovados pelo 
prestador de serviços
art. 151. os usuários, individualmente, ou por meio de associações, ou, ain-
da, de outras formas de participação previstas em lei, poderão, para defesa 
de seus interesses, solicitar informações e encaminhar sugestões, elogios, de-
núncias e reclamações ao prestador de serviços ou à arcoN-Pa, assim como 
poderão ser solicitados a cooperar na fiscalização do prestador de serviços.
Parágrafo único. o prestador de serviços deverá manter no sítio eletrôni-
co e em todos os postos de atendimento, em local de fácil visualização e 
acesso, formulário próprio para possibilitar a manifestação por escrito dos 
usuários, devendo, para o caso de solicitações ou reclamações, observar o 
prazo de 30 (trinta) dias para resposta.
art. 152. Prazos menores, se previstos nos respectivos contratos de con-
cessão e de programa, prevalecem sobre os estabelecidos nesta resolução.
art. 153. o prestador de serviços deverá observar o princípio da isonomia 
em todas as decisões que lhe foram facultadas nesta resolução, adotando 
procedimento único para toda a área de concessão outorgada.
art. 154. cabe à arcoN-Pa resolver os casos omissos ou dúvidas suscita-
das na aplicação desta resolução, inclusive decidindo em segunda instân-
cia sobre pendências do prestador de serviços com os usuários.
Parágrafo único. Na solução desses casos, a arcoN-Pa poderá considerar 
o que dispuser o regulamento do prestador de serviços.
art. 155. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento, devendo se iniciar e concluir em dias úteis.
art. 156. Esta resolução entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias, a 
partir da data de sua publicação.
art. 157. revogam-se as disposições em contrário.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 724336

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 376 de 04 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 decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 e demais nor-
mativas legais aplicáveis à espécie;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/548255;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor UBiraM MESSiaS dE aNdradE coSTa, 
ocupante do cargo de Téc. de Planejamento, matrícula n° 3173356/1, 
como fiscal do convênio nº 22/2021 – SEdaP, celebrado com o MUNiciPio 
dE NoVo rEParTiMENTo, cNPJ/Mf sob o nº 34.626.416/0001-31.
Art. 2º São atribuições do FISCAL DO CONVÊNIO: I – Acompanhar e fis-
calizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 724424
Portaria Nº 299 de 04 de oUtUBro de 2021

o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
r E S o l V E:
SUBSTiTUir na PorTaria Nº 056 de 09 de março de 2021, publicada no 
doE nº 34.514 de 11 de março de 2021, o nome da servidora SaNdra 
HELENA DE MORAES, matrícula nº 54181838/ 4, suplente de fiscal do 
contrato 04/2021, pelo nome do servidor dElMar MiraNda dE QUEiroZ, 
matrícula 11053/ 1, a contar do dia 20.09.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca-SEdaP.

Protocolo: 724711

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N°356 de 26 de oUtUBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo 2021/1189299;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde ao servidor EdiaNo dE SoUZa SaNdES, mat. 
5893617/ 1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Pesca e aqui-
cultura, no período de 05/09/2021 a 03/11/2021, conforme laudo médico 
nº 80320.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto da SEdaP

Protocolo: 724714

.

.

errata
.

ProtocoLo 701322 diÁrio oFiciaL  Nº 34.692 do 
dia 08 de seteMBro de 2021

oNde se LÊ: PorTaria 490/2021 Leia-se: PorTaria 499/2021
BENEficiário: ronnald Ewerton de Barros Tavares
PorTaria dE diáriaS  679/2021
BENEficiário: ariolando Jorge lima Belfort
oNde se LÊ: PErÍodo: 08 a 10/11/2021 Leia-se: PErÍodo: 09 a 
11/11/2021

Protocolo: 724236
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coNVÊNio
coNVÊNio N° 22/2021 – sedaP

Processo Nº 2021/548255
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: Transferência voluntária de recursos para o fortalecimento da pro-
dução de cacau no município de Novo repartimento - Pará.
data de assinatura: 04/11/2021
Valor Total: r$ 479.450,00 (Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Quatro-
centos e cinquenta reais).
contrapartida: r$ 30.450,00 (Trinta Mil, Quatrocentos e cinquenta reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de despe-
sa: 334041 e 444042, fonte de recursos: 0335, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 05/11/2021 a 31/10/2022.
convenente: MUNicÍPio dE NoVo rEParTiMENTo, cNPJ nº 
34.626.416/0001-31.
Endereço: avenida águia, Quadra 27, casa nº 20, Bairro Uirapuru, cEP: 
68.473-000, no Município de Novo repartimento.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 724191

diÁria
Portaria Nº 718/2021

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: fauze Zaidan
carGo: coordenador regional
MaTricUla: 5941567
oriGEM: altamira/Pa
dESTiNo: Belém./Pa
oBJETiVo: Participar de reuniões com o Secretário adjunto, para tratar do 
planejamento fUNcacaU.
PErÍodo: 08 a 12/11/ 2021
Nº DE DIÁRIAS: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 724700
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

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

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2021/1112804 alTair BorBa Soa-
rES JUNior

SÍTio ESPE-
raNÇa 50,0274Ha ParaUaPEBaS 1717/2021

2008/559384 aNdrÉ aNaclETo 
SoBriNHo SÍTio ViSÃo 94,4437Ha “ 1718/2021

2008/557991 ciPriaNo JUSTiNo 
aGUiar NETo

faZENda 
lUZiVaN 50,4121Ha “ 1719/2021

2008/559863 fraNciSco ViEira 
SaNToS

SÍTio BoM 
JESUS 48,4952Ha “ 1720/2021

2021/1113362 roSilda dE JESUS 
SilVa SoarES

cHacara 
PiTica 00,0867Ha “ 1721/2021

2021/940624 aNToNio SilVa doS 
SaNToS

SÍTio SaNTo 
aNToNio 01,5395Ha SÃo fraNciS-

co do Pará 1722/2021

2021/940076 carloS alBErTo 
MarTiNS coSTa

SÍTio 2 
filHoS 08,7456Ha “ 1723/2021

2021/940785 fraNciSco BarBoSa 
dE SoUSa

SÍTio Boa 
ViSTa 12,3867Ha “ 1724/2021

2021/941350
JoSÉ lEaNdro 

frUTUoSo do NaSci-
MENTo

SÍTio doS 
coraJoSoS 09,9728Ha “ 1725/2021

2021/941465 lUiZ GoNZaGa doS 
SaNToS

SÍTio fÉ EM 
dEUS 01,4986Ha “ 1726/2021

2014/270360 Porfirio diaS da 
coNcEiÇÃo

SÍTio MoNTE 
SaNTo 28,6143Ha BUJarU 1727/2021

2021/20166 Maria TErEZa da 
coSTa corrEa SÍTio JoSEfa 11,9141Ha iGaraPÉ-aÇU 1729/2021

2017/161908 NEriNo MarialVa 
riBEiro

SÍTio SÃo 
Marco 19,6581Ha JUrUTi 1730/2021

Belém(Pa), 04/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 724334

Portaria N° 1732 de 04 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 666, de 13 de 
abril de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 31.647, 
de 16 de abril de 2010, arrecadou a área de terras denominada GlEBa 
aMPUlHETa - árEa ii, localizada no Município de Marabá, com área de 
180.839,7508 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de imóveis 
da comarca de Marabá sob o nº 26.361, livro: 2, folhas: 01 a 03;
coNSidEraNdo a necessidade de ajustes técnicos no perímetro da Gleba 
ampulheta – área ii, de forma a eliminar a sobreposição com gleba es-
tadual, gleba federal, assentamentos federais e Unidade de conservação 
e assim atender a regularização fundiária das áreas incidentes na gleba.
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2008/514103.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro da área da GlEBa aMPUlHETa – árEa ii, loca-
lizada no Município de Marabá, de uma área de 180.839,7508 ha, para uma 
área de 139.601,9440 ha (cento de trinta e nove mil, seiscentos e um 
hectares, noventa e quatro ares e quarenta centiares) com limites, con-
frontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial Des-
critivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-se a descrição 
deste perímetro no marco M-001, de coordenada N =  9.413.459,81m e E 
= 569.286,05m; deste segue confrontando com o assentamento federal 
Pa Buritirana, com a seguinte distância: 250,13 m e azimute plano 
85°40’41” até o marco M-002, de coordenada N = 9.413.478,66m e E = 
569.535,47m; 205,32 m e azimute plano 79°27’13” até o marco M-003, de 
coordenada N = 9.413.516,24m e E = 569.737,32m; deste segue pelo li-
mite Municipal (iBGE - 2019) entre Marabá e itupiranga, com a seguinte 
distância:  865,11 m e azimute plano 86°48’08” até o marco M-004, de 
coordenada N = 9.413.564,50m e E = 570.601,08m; 411,38 m e azimute 
plano 86°48’07” até o marco M-005, de coordenada N = 9.413.587,45m e 
E = 571.011,82m; 697,55 m e azimute plano 86°48’05” até o marco 
M-006, de coordenada N = 9.413.626,37m e E = 571.708,28m; 249,19 m 
e azimute plano 141°40’28” até o marco M-007, de coordenada N = 
9.413.430,88m e E = 571.862,81m; 622,19 m e azimute plano 141°40’31” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.412.942,77m e E = 572.248,64m; 
30,76 m e azimute plano 141°39’58” até o marco M-009, de coordenada N 
= 9.412.918,64m e E = 572.267,72m; 403,62 m e azimute plano 
141°40’31” até o marco M-010, de coordenada N = 9.412.602,00m e E = 
572.518,01m; 42,30 m e azimute plano 141°40’51” até o marco M-011, de 
coordenada N = 9.412.568,81m e E = 572.544,24m; 372,23 m e azimute 
plano 106°47’57” até o marco M-012, de coordenada N = 9.412.461,23m 
e E = 572.900,58m; 187,55 m e azimute plano 106°47’50” até o marco 
M-013, de coordenada N = 9.412.407,03m e E = 573.080,13m; deste se-
gue confrontando com a Gleba Estadual rio Preto, com a seguinte distân-
cia: 68,12 m e azimute plano 132°04’00” até o marco M-014, de coorde-
nada N = 9.412.361,39m e E = 573.130,70m; 333,18 m e azimute plano 
134°59’38” até o marco M-015, de coordenada N = 9.412.125,82m e E = 
573.366,32m; 46,10 m e azimute plano 135°00’00” até o marco M-016, de 
coordenada N = 9.412.093,22m e E = 573.398,92m; 293,27 m e azimute 
plano 134°59’35” até o marco M-017, de coordenada N = 9.411.885,87m 
e E = 573.606,32m; 812,88 m e azimute plano 115°12’40” até o marco 
M-018, de coordenada N = 9.411.539,62m e E = 574.341,77m; 1.294,25 
m e azimute plano 129°26’18” até o marco M-019, de coordenada N = 
9.410.717,45m e E = 575.341,33m; 318,80 m e azimute plano 129°26’20” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.410.514,93m e E = 575.587,54m; 
1.858,57 m e azimute plano 129°26’18” até o marco M-021, de coordena-
da N = 9.409.334,28m e E = 577.022,93m; 2.207,50 m e azimute plano 
124°37’42” até o marco M-022, de coordenada N = 9.408.079,87m e E = 
578.839,38m; 1.440,69 m e azimute plano 109°40’46” até o marco M-023, 
de coordenada N = 9.407.594,71m e E = 580.195,92m; 10.817,23 m e 
azimute plano 154°50’58” até o marco M-024, de coordenada N = 
9.397.803,02m e E = 584.793,22m; 21.578,09 m e azimute plano 
154°50’58” até o marco M-025, de coordenada N = 9.378.270,65m e E = 
593.963,86m; 1.366,06 m e azimute plano 154°50’58” até o marco M-026, 
de coordenada N = 9.377.034,10m e E = 594.544,43m; 227,50 m e 
azimute plano 142°11’25” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.376.854,36m e E = 594.683,90m; 148,30 m e azimute plano 142°11’34” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.376.737,19m e E = 594.774,81m; 
446,56 m e azimute plano 142°11’20” até o marco M-029, de coordenada 
N = 9.376.384,39m e E = 595.048,58m; 1.931,95 m e azimute plano 
142°11’24” até o marco M-030, de coordenada N = 9.374.858,06m e E = 
596.232,95m; deste segue confrontando com o assentamento federal Pa 
itacaiunas, com a seguinte distância: 183,62 m e azimute plano 171°55’22” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.374.676,26m e E = 596.258,75m; 
418,35 m e azimute plano 172°17’17” até o marco M-032, de coordenada 
N = 9.374.261,69m e E = 596.314,89m; 539,78 m e azimute plano 
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173°48’49” até o marco M-033, de coordenada N = 9.373.725,05m e E = 
596.373,06m; 106,93 m e azimute plano 173°56’59” até o marco M-034, 
de coordenada N = 9.373.618,72m e E = 596.384,33m; 149,72 m e 
azimute plano 173°57’14” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.373.469,83m e E = 596.400,10m; 244,10 m e azimute plano 173°27’04” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.373.227,32m e E = 596.427,94m; 
250,49 m e azimute plano 172°52’46” até o marco M-037, de coordenada 
N = 9.372.978,76m e E = 596.458,99m; 245,33 m e azimute plano 
174°00’37” até o marco M-038, de coordenada N = 9.372.734,77m e E = 
596.484,59m; 250,36 m e azimute plano 174°09’07” até o marco M-039, 
de coordenada N = 9.372.485,71m e E = 596.510,10m; 146,03 m e 
azimute plano 174°13’36” até o marco M-040, de coordenada N = 
9.372.340,42m e E = 596.524,79m; 103,52 m e azimute plano 174°13’22” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.372.237,43m e E = 596.535,21m; 
255,22 m e azimute plano 172°55’34” até o marco M-042, de coordenada 
N = 9.371.984,15m e E = 596.566,64m; deste segue confrontando com 
Quem de direito, com a seguinte distância: 129,62 m e azimute plano 
229°48’57” até o marco M-043, de coordenada N = 9.371.900,51m e E = 
596.467,61m; deste segue confrontando com o assentamento federal Pa 
arraialandia, com a seguinte distância: 1.630,53 m e azimute plano 
220°25’42” até o marco M-044, de coordenada N = 9.370.659,32m e E = 
595.410,22m; 256,02 m e azimute plano 220°25’42” até o marco M-045, 
de coordenada N = 9.370.464,43m e E = 595.244,19m; 308,25 m e 
azimute plano 222°48’59” até o marco M-046, de coordenada N = 
9.370.238,32m e E = 595.034,69m; 129,44 m e azimute plano 231°44’08” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.370.158,16m e E = 594.933,06m; 
375,16 m e azimute plano 218°43’57” até o marco M-048, de coordenada 
N = 9.369.865,51m e E = 594.698,33m; 714,13 m e azimute plano 
222°14’53” até o marco M-049, de coordenada N = 9.369.336,88m e E = 
594.218,19m; 15,11 m e azimute plano 215°53’57” até o marco M-050, de 
coordenada N = 9.369.324,64m e E = 594.209,33m; 552,19 m e azimute 
plano 223°30’00” até o marco M-051, de coordenada N = 9.368.924,10m 
e E = 593.829,23m; 823,29 m e azimute plano 218°32’07” até o marco 
M-052, de coordenada N = 9.368.280,10m e E = 593.316,32m; 883,17 m 
e azimute plano 223°49’20” até o marco M-053, de coordenada N = 
9.367.642,90m e E = 592.704,79m; 1.087,01 m e azimute plano 
221°19’59” até o marco M-054, de coordenada N = 9.366.826,68m e E = 
591.986,89m; 618,44 m e azimute plano 221°09’44” até o marco M-055, 
de coordenada N = 9.366.361,09m e E = 591.579,84m; 106,85 m e 
azimute plano 229°22’34” até o marco M-056, de coordenada N = 
9.366.291,52m e E = 591.498,74m; 175,02 m e azimute plano 218°57’49” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.366.155,43m e E = 591.388,68m; 
287,40 m e azimute plano 183°34’08” até o marco M-058, de coordenada 
N = 9.365.868,59m e E = 591.370,79m; 862,15 m e azimute plano 
184°38’30” até o marco M-059, de coordenada N = 9.365.009,27m e E = 
591.301,02m; 338,40 m e azimute plano 181°16’42” até o marco M-060, 
de coordenada N = 9.364.670,95m e E = 591.293,47m; 567,09 m e 
azimute plano 179°34’11” até o marco M-061, de coordenada N = 
9.364.103,88m e E = 591.297,73m; 313,10 m e azimute plano 183°10’29” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.363.791,26m e E = 591.280,39m; 
286,48 m e azimute plano 166°16’08” até o marco M-063, de coordenada 
N = 9.363.512,97m e E = 591.348,39m; 517,73 m e azimute plano 
186°15’07” até o marco M-064, de coordenada N = 9.362.998,32m e E = 
591.292,01m; 785,56 m e azimute plano 97°06’09” até o marco M-065, de 
coordenada N = 9.362.901,19m e E = 592.071,54m; 113,02 m e azimute 
plano 139°28’29” até o marco M-066, de coordenada N = 9.362.815,28m 
e E = 592.144,98m; 257,70 m e azimute plano 98°15’51” até o marco 
M-067, de coordenada N = 9.362.778,24m e E = 592.400,00m; 415,15 m 
e azimute plano 94°50’10” até o marco M-068, de coordenada N = 
9.362.743,24m e E = 592.813,67m; 77,69 m e azimute plano 128°51’20” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.362.694,50m e E = 592.874,17m; 
191,82 m e azimute plano 139°52’04” até o marco M-070, de coordenada 
N = 9.362.547,84m e E = 592.997,81m; 246,74 m e azimute plano 
126°09’27” até o marco M-071, de coordenada N = 9.362.402,26m e E = 
593.197,03m; 103,18 m e azimute plano 110°15’35” até o marco M-072, 
de coordenada N = 9.362.366,53m e E = 593.293,83m; 179,78 m e 
azimute plano 110°25’29” até o marco M-073, de coordenada N = 
9.362.303,79m e E = 593.462,31m; 184,68 m e azimute plano 85°02’21” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.362.319,76m e E = 593.646,30m; 
437,21 m e azimute plano 105°20’58” até o marco M-075, de coordenada 
N = 9.362.204,03m e E = 594.067,91m; 277,30 m e azimute plano 
125°56’42” até o marco M-076, de coordenada N = 9.362.041,25m e E = 
594.292,41m; 378,71 m e azimute plano 84°03’32” até o marco M-077, de 
coordenada N = 9.362.080,45m e E = 594.669,09m; 771,93 m e azimute 
plano 91°12’41” até o marco M-078, de coordenada N = 9.362.064,13m e 
E = 595.440,85m; 490,20 m e azimute plano 92°02’11” até o marco 
M-079, de coordenada N = 9.362.046,71m e E = 595.930,74m; 778,06 m 
e azimute plano 103°36’23” até o marco M-080, de coordenada N = 
9.361.863,67m e E = 596.686,96m; 964,24 m e azimute plano 161°12’16” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.360.950,85m e E = 596.997,63m; 
1.056,81 m e azimute plano 158°26’33” até o marco M-082, de coordena-
da N = 9.359.967,96m e E = 597.385,94m; 619,77 m e azimute plano 
158°29’40” até o marco M-083, de coordenada N = 9.359.391,34m e E = 
597.613,14m; 505,72 m e azimute plano 157°47’51” até o marco M-084, 
de coordenada N = 9.358.923,12m e E = 597.804,24m; 526,33 m e 
azimute plano 156°56’08” até o marco M-085, de coordenada N = 
9.358.438,86m e E = 598.010,44m; 488,77 m e azimute plano 157°03’11” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.357.988,77m e E = 598.201,00m; 
325,34 m e azimute plano 156°38’37” até o marco M-087, de coordenada 
N = 9.357.690,09m e E = 598.329,98m; 187,79 m e azimute plano 
162°03’15” até o marco M-088, de coordenada N = 9.357.511,44m e E = 
598.387,84m; 788,47 m e azimute plano 158°45’53” até o marco M-089, 

de coordenada N = 9.356.776,51m e E = 598.673,42m; 159,81 m e 
azimute plano 42°57’22” até o marco M-090, de coordenada N = 
9.356.893,47m e E = 598.782,32m; 344,89 m e azimute plano 339°29’24” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.357.216,50m e E = 598.661,48m; 
210,31 m e azimute plano 352°19’57” até o marco M-092, de coordenada 
N = 9.357.424,93m e E = 598.633,42m; 61,02 m e azimute plano 
30°50’23” até o marco M-093, de coordenada N = 9.357.477,32m e E = 
598.664,70m; 72,87 m e azimute plano 69°00’48” até o marco M-094, de 
coordenada N = 9.357.503,42m e E = 598.732,74m; 77,31 m e azimute 
plano 359°26’12” até o marco M-095, de coordenada N = 9.357.580,73m 
e E = 598.731,98m; 61,78 m e azimute plano 36°36’30” até o marco 
M-096, de coordenada N = 9.357.630,32m e E = 598.768,82m; 140,45 m 
e azimute plano 19°13’19” até o marco M-097, de coordenada N = 
9.357.762,94m e E = 598.815,06m; 135,11 m e azimute plano 52°00’38” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.357.846,10m e E = 598.921,54m; 
115,41 m e azimute plano 26°03’56” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.357.949,77m e E = 598.972,25m; 62,27 m e azimute plano 95°01’49” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.357.944,31m e E = 599.034,28m; 
36,49 m e azimute plano 24°00’54” até o marco M-101, de coordenada N 
= 9.357.977,64m e E = 599.049,13m; 166,77 m e azimute plano 
303°20’56” até o marco M-102, de coordenada N = 9.358.069,32m e E = 
598.909,82m; 127,63 m e azimute plano 16°44’07” até o marco M-103, de 
coordenada N = 9.358.191,54m e E = 598.946,57m; 352,80 m e azimute 
plano 67°54’33” até o marco M-104, de coordenada N = 9.358.324,22m e 
E = 599.273,47m; 142,85 m e azimute plano 12°19’40” até o marco 
M-105, de coordenada N = 9.358.463,78m e E = 599.303,97m; 51,81 m 
e azimute plano 87°28’40” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.358.466,06m e E = 599.355,73m; 322,18 m e azimute plano 44°20’55” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.358.696,45m e E = 599.580,94m; 
377,99 m e azimute plano 105°45’44” até o marco M-108, de coordenada 
N = 9.358.593,77m e E = 599.944,72m; 49,36 m e azimute plano 
62°10’24” até o marco M-109, de coordenada N = 9.358.616,81m e E = 
599.988,37m; 263,28 m e azimute plano 62°10’21” até o marco M-110, de 
coordenada N = 9.358.739,71m e E = 600.221,20m; 190,79 m e azimute 
plano 58°43’25” até o marco M-111, de coordenada N = 9.358.838,76m e 
E = 600.384,26m; 79,07 m e azimute plano 58°43’28” até o marco M-112, 
de coordenada N = 9.358.879,81m e E = 600.451,84m; 96,77 m e azimu-
te plano 32°48’00” até o marco M-113, de coordenada N = 9.358.961,15m 
e E = 600.504,26m; 206,99 m e azimute plano 65°32’19” até o marco 
M-114, de coordenada N = 9.359.046,86m e E = 600.692,67m; 244,70 m 
e azimute plano 13°19’25” até o marco M-115, de coordenada N = 
9.359.284,97m e E = 600.749,06m; 615,01 m e azimute plano 13°19’29” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.359.883,42m e E = 600.890,80m; 
266,90 m e azimute plano 30°15’01” até o marco M-117, de coordenada N 
= 9.360.113,98m e E = 601.025,26m; 481,77 m e azimute plano 
336°23’50” até o marco M-118, de coordenada N = 9.360.555,45m e E = 
600.832,36m; 117,58 m e azimute plano 348°35’06” até o marco M-119, 
de coordenada N = 9.360.670,70m e E = 600.809,09m; 6,77 m e azimute 
plano 348°35’26” até o marco M-120, de coordenada N = 9.360.677,34m 
e E = 600.807,75m; 76,81 m e azimute plano 6°36’31” até o marco M-121, 
de coordenada N = 9.360.753,64m e E = 600.816,59m; 353,55 m e 
azimute plano 6°36’26” até o marco M-122, de coordenada N = 
9.361.104,84m e E = 600.857,27m; 409,87 m e azimute plano 30°22’57” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.361.458,42m e E = 601.064,57m; 
102,14 m e azimute plano 38°49’41” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.361.537,99m e E = 601.128,61m; 23,09 m e azimute plano 338°19’23” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.361.559,45m e E = 601.120,08m; 
297,23 m e azimute plano 30°18’39” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.361.816,05m e E = 601.270,09m; 92,41 m e azimute plano 76°44’17” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.361.837,25m e E = 601.360,04m; 
250,42 m e azimute plano 41°07’26” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.362.025,89m e E = 601.524,74m; 62,83 m e azimute plano 78°47’05” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.362.038,11m e E = 601.586,37m; 
39,58 m e azimute plano 30°37’16” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.362.072,17m e E = 601.606,53m; 61,35 m e azimute plano 358°46’36” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.362.133,51m e E = 601.605,22m; 
deste segue confrontando com Quem de direito, com a seguinte distância: 
156,81 m e azimute plano 96°14’19” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.362.116,47m e E = 601.761,10m; deste segue confrontando com o 
assentamento federal Pa Terra roxa, com a seguinte distância: 107,85 m 
e azimute plano 103°11’27” até o marco M-133, de coordenada N = 
9.362.091,86m e E = 601.866,10m; 69,88 m e azimute plano 103°11’35” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.362.075,91m e E = 601.934,14m; 
543,63 m e azimute plano 103°11’30” até o marco M-135, de coordenada 
N = 9.361.951,85m e E = 602.463,42m; 2.365,75 m e azimute plano 
103°11’30” até o marco M-136, de coordenada N = 9.361.411,96m e E = 
604.766,74m; 404,51 m e azimute plano 103°11’28” até o marco M-137, 
de coordenada N = 9.361.319,65m e E = 605.160,58m; 126,49 m e 
azimute plano 103°11’37” até o marco M-138, de coordenada N = 
9.361.290,78m e E = 605.283,73m; 646,68 m e azimute plano 103°11’30” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.361.143,20m e E = 605.913,35m; 
45,09 m e azimute plano 24°34’13” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.361.184,21m e E = 605.932,10m; deste segue confrontando com o 
assentamento federal Pa do Meio, com a seguinte distância: 115,73 m e 
azimute plano 194°24’18” até o marco M-141, de coordenada N = 
9.361.072,12m e E = 605.903,31m; 48,51 m e azimute plano 186°50’37” 
até o marco M-142, de coordenada N = 9.361.023,96m e E = 605.897,53m; 
12,09 m e azimute plano 191°03’33” até o marco M-143, de coordenada N 
= 9.361.012,09m e E = 605.895,21m; 176,98 m e azimute plano 
191°04’21” até o marco M-144, de coordenada N = 9.360.838,40m e E = 
605.861,22m; 153,28 m e azimute plano 197°20’34” até o marco M-145, 
de coordenada N = 9.360.692,09m e E = 605.815,53m; 256,61 m e 
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azimute plano 190°50’57” até o marco M-146, de coordenada N = 
9.360.440,07m e E = 605.767,23m; 83,24 m e azimute plano 190°51’03” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.360.358,32m e E = 605.751,56m; 
143,20 m e azimute plano 196°41’15” até o marco M-148, de coordenada 
N = 9.360.221,15m e E = 605.710,44m; 565,11 m e azimute plano 
193°01’03” até o marco M-149, de coordenada N = 9.359.670,56m e E = 
605.583,15m; 190,17 m e azimute plano 189°40’53” até o marco M-150, 
de coordenada N = 9.359.483,10m e E = 605.551,17m; 357,35 m e 
azimute plano 196°20’26” até o marco M-151, de coordenada N = 
9.359.140,18m e E = 605.450,63m; 96,45 m e azimute plano 185°26’15” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.359.044,16m e E = 605.441,49m; 
245,79 m e azimute plano 189°37’50” até o marco M-153, de coordenada 
N = 9.358.801,83m e E = 605.400,37m; 123,79 m e azimute plano 
184°14’04” até o marco M-154, de coordenada N = 9.358.678,38m e E = 
605.391,23m; 123,79 m e azimute plano 184°14’04” até o marco M-155, 
de coordenada N = 9.358.554,93m e E = 605.382,09m; 128,75 m e 
azimute plano 173°53’14” até o marco M-156, de coordenada N = 
9.358.426,91m e E = 605.395,80m; 315,62 m e azimute plano 181°39’34” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.358.111,42m e E = 605.386,66m; 
805,99 m e azimute plano 181°18’29” até o marco M-158, de coordenada 
N = 9.357.305,64m e E = 605.368,26m; 205,75 m e azimute plano 
180°00’00” até o marco M-159, de coordenada N = 9.357.099,89m e E = 
605.368,26m; 137,47 m e azimute plano 183°48’44” até o marco M-160, 
de coordenada N = 9.356.962,72m e E = 605.359,12m; 141,81 m e 
azimute plano 178°09’12” até o marco M-161, de coordenada N = 
9.356.820,98m e E = 605.363,69m; 476,59 m e azimute plano 176°09’09” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.356.345,46m e E = 605.395,67m; 
171,38 m e azimute plano 189°12’12” até o marco M-163, de coordenada 
N = 9.356.176,29m e E = 605.368,26m; 52,13 m e azimute plano 
217°52’13” até o marco M-164, de coordenada N = 9.356.135,14m e E = 
605.336,26m; 74,43 m e azimute plano 169°23’10” até o marco M-165, de 
coordenada N = 9.356.061,98m e E = 605.349,97m; 243,61 m e azimute 
plano 178°56’47” até o marco M-166, de coordenada N = 9.355.818,41m 
e E = 605.354,45m; 454,03 m e azimute plano 182°07’14” até o marco 
M-167, de coordenada N = 9.355.364,69m e E = 605.337,65m; 72,69 m 
e azimute plano 140°59’08” até o marco M-168, de coordenada N = 
9.355.308,21m e E = 605.383,41m; deste segue confrontando com o as-
sentamento federal Pa Gameleira açú, com a seguinte distância: 48,05 m 
e azimute plano 271°55’56” até o marco M-169, de coordenada N = 
9.355.309,83m e E = 605.335,39m; 1.842,66 m e azimute plano 
180°39’52” até o marco M-170, de coordenada N = 9.353.467,29m e E = 
605.314,02m; 635,33 m e azimute plano 180°39’53” até o marco M-171, 
de coordenada N = 9.352.832,00m e E = 605.306,65m; 4.809,33 m e 
azimute plano 180°39’53” até o marco M-172, de coordenada N = 
9.348.022,99m e E = 605.250,86m; 587,49 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.347.435,50m e E = 605.250,86m; 
1.257,13 m e azimute plano 184°27’54” até o marco M-174, de coordena-
da N = 9.346.182,19m e E = 605.152,99m; 255,19 m e azimute plano 
85°35’58” até o marco M-175, de coordenada N = 9.346.201,77m e E = 
605.407,43m; 3.357,87 m e azimute plano 31°47’13” até o marco M-176, 
de coordenada N = 9.349.056,00m e E = 607.176,23m; 385,00 m e 
azimute plano 32°15’37” até o marco M-177, de coordenada N = 
9.349.381,57m e E = 607.381,73m; 62,39 m e azimute plano 41°48’13” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.349.428,08m e E = 607.423,32m; 
63,96 m e azimute plano 20°50’47” até o marco M-179, de coordenada N 
= 9.349.487,85m e E = 607.446,08m; 90,66 m e azimute plano 81°51’30” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.349.500,69m e E = 607.535,83m; 
84,19 m e azimute plano 79°33’27” até o marco M-181, de coordenada N 
= 9.349.515,95m e E = 607.618,63m; 28,10 m e azimute plano 4°30’41” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.349.543,96m e E = 607.620,84m; 
deste segue confrontando com o assentamento federal Pa Valentim Serra, 
com a seguinte distância: 27,07 m e azimute plano 111°18’51” até o mar-
co M-183, de coordenada N = 9.349.534,12m e E = 607.646,06m; 105,18 
m e azimute plano 110°52’11” até o marco M-184, de coordenada N = 
9.349.496,65m e E = 607.744,34m; 306,86 m e azimute plano 106°10’42” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.349.411,15m e E = 608.039,05m; 
deste segue confrontando com o assentamento federal União da Vitória, 
com a seguinte distância: 938,19 m e azimute plano 218°36’20” até o 
marco M-186, de coordenada N = 9.348.677,99m e E = 607.453,66m; 
77,56 m e azimute plano 162°48’12” até o marco M-187, de coordenada N 
= 9.348.603,90m e E = 607.476,59m; 651,72 m e azimute plano 
146°39’56” até o marco M-188, de coordenada N = 9.348.059,40m e E = 
607.834,73m; 527,19 m e azimute plano 156°59’21” até o marco M-189, 
de coordenada N = 9.347.574,16m e E = 608.040,81m; 385,77 m e 
azimute plano 142°05’36” até o marco M-190, de coordenada N = 
9.347.269,78m e E = 608.277,82m; 141,64 m e azimute plano 101°45’38” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.347.240,91m e E = 608.416,49m; 
962,01 m e azimute plano 117°57’11” até o marco M-192, de coordenada 
N = 9.346.789,97m e E = 609.266,26m; deste segue pelo limite Municipal 
(iBGE - 2019) entre Marabá e Parauapebas, com a seguinte distância: 
305,02 m e azimute plano 265°20’38” até o marco M-193, de coordenada 
N = 9.346.765,21m e E = 608.962,25m; 1.076,84 m e azimute plano 
224°16’04” até o marco M-194, de coordenada N = 9.345.994,10m e E = 
608.210,60m; 757,28 m e azimute plano 187°07’25” até o marco M-195, 
de coordenada N = 9.345.242,67m e E = 608.116,69m; 1.898,91 m e 
azimute plano 143°04’09” até o marco M-196, de coordenada N = 
9.343.724,76m e E = 609.257,65m; 1.112,41 m e azimute plano 
206°51’34” até o marco M-197, de coordenada N = 9.342.732,36m e E = 
608.755,06m; 3.232,06 m e azimute plano 269°36’13” até o marco M-198, 
de coordenada N = 9.342.710,00m e E = 605.523,08m; 1.434,66 m e 
azimute plano 288°25’29” até o marco M-199, de coordenada N = 
9.343.163,44m e E = 604.161,96m; 703,50 m e azimute plano 315°39’30” 

até o marco M-200, de coordenada N = 9.343.666,57m e E = 603.670,26m; 
851,08 m e azimute plano 43°11’51” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.344.287,01m e E = 604.252,84m; 2.856,62 m e azimute plano 
4°09’50” até o marco M-202, de coordenada N = 9.347.136,09m e E = 
604.460,26m; 631,60 m e azimute plano 324°04’33” até o marco M-203, 
de coordenada N = 9.347.647,56m e E = 604.089,69m; 838,49 m e 
azimute plano 281°51’14” até o marco M-204, de coordenada N = 
9.347.819,80m e E = 603.269,08m; 906,80 m e azimute plano 332°23’31” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.348.623,35m e E = 602.848,85m; 
1.338,21 m e azimute plano 250°52’10” até o marco M-206, de coordena-
da N = 9.348.184,79m e E = 601.584,54m; 730,26 m e azimute plano 
171°40’17” até o marco M-207, de coordenada N = 9.347.462,23m e E = 
601.690,32m; 731,81 m e azimute plano 231°04’04” até o marco M-208, 
de coordenada N = 9.347.002,36m e E = 601.121,05m; 409,26 m e 
azimute plano 163°05’03” até o marco M-209, de coordenada N = 
9.346.610,81m e E = 601.240,13m; 2.238,71 m e azimute plano 
228°34’15” até o marco M-210, de coordenada N = 9.345.129,47m e E = 
599.561,60m; 2.135,51 m e azimute plano 283°25’41” até o marco M-211, 
de coordenada N = 9.345.625,39m e E = 597.484,47m; 727,51 m e 
azimute plano 320°41’13” até o marco M-212, de coordenada N = 
9.346.188,26m e E = 597.023,55m; 951,06 m e azimute plano 261°36’47” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.346.049,54m e E = 596.082,66m; 
858,55 m e azimute plano 304°20’36” até o marco M-214, de coordenada 
N = 9.346.533,89m e E = 595.373,78m; 766,11 m e azimute plano 
304°20’33” até o marco M-215, de coordenada N = 9.346.966,08m e E = 
594.741,22m; 194,75 m e azimute plano 304°20’28” até o marco M-216, 
de coordenada N = 9.347.075,94m e E = 594.580,42m; 604,47 m e 
azimute plano 221°52’11” até o marco M-217, de coordenada N = 
9.346.625,81m e E = 594.176,97m; 2.187,24 m e azimute plano 
271°25’00” até o marco M-218, de coordenada N = 9.346.679,89m e E = 
591.990,40m; 804,92 m e azimute plano 301°00’52” até o marco M-219, 
de coordenada N = 9.347.094,63m e E = 591.300,55m; 2.795,74 m e 
azimute plano 317°44’24” até o marco M-220, de coordenada N = 
9.349.163,76m e E = 589.420,43m; 630,41 m e azimute plano 325°54’53” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.349.685,87m e E = 589.067,13m; 
1.256,77 m e azimute plano 266°25’01” até o marco M-222, de coordena-
da N = 9.349.607,33m e E = 587.812,82m; 1.199,79 m e azimute plano 
203°56’11” até o marco M-223, de coordenada N = 9.348.510,73m e E = 
587.326,04m; 981,76 m e azimute plano 203°56’10” até o marco M-224, 
de coordenada N = 9.347.613,40m e E = 586.927,72m; 571,20 m e 
azimute plano 246°18’48” até o marco M-225, de coordenada N = 
9.347.383,93m e E = 586.404,64m; deste segue confrontando com o Gle-
ba Estadual rio azul, com a seguinte distância: 1.488,13 m e azimute 
plano 292°30’28” até o marco M-226, de coordenada N = 9.347.953,60m 
e E = 585.029,86m; 349,83 m e azimute plano 292°30’30” até o marco 
M-227, de coordenada N = 9.348.087,52m e E = 584.706,68m; 6.036,62 
m e azimute plano 292°30’28” até o marco M-228, de coordenada N = 
9.350.398,40m e E = 579.129,89m; 707,60 m e azimute plano 295°34’18” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.350.703,83m e E = 578.491,60m; 
1.151,43 m e azimute plano 295°51’30” até o marco M-230, de coordena-
da N = 9.351.206,02m e E = 577.455,46m; 1.109,46 m e azimute plano 
295°36’08” até o marco M-231, de coordenada N = 9.351.685,44m e E = 
576.454,93m; 883,13 m e azimute plano 295°33’57” até o marco M-232, 
de coordenada N = 9.352.066,55m e E = 575.658,27m; 93,54 m e azimu-
te plano 295°34’04” até o marco M-233, de coordenada N = 9.352.106,92m 
e E = 575.573,89m; 4.370,20 m e azimute plano 296°09’49” até o marco 
M-234, de coordenada N = 9.354.033,89m e E = 571.651,46m; 1.498,43 
m e azimute plano 295°38’48” até o marco M-235, de coordenada N = 
9.354.682,44m e E = 570.300,66m; 547,91 m e azimute plano 296°07’30” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.354.923,70m e E = 569.808,73m; 
3.463,45 m e azimute plano 296°07’28” até o marco M-237, de coordena-
da N = 9.356.448,73m e E = 566.699,10m; 676,62 m e azimute plano 
296°07’31” até o marco M-238, de coordenada N = 9.356.746,67m e E = 
566.091,61m; 47,25 m e azimute plano 296°07’13” até o marco M-239, de 
coordenada N = 9.356.767,47m e E = 566.049,19m; 2.075,18 m e azimu-
te plano 296°07’28” até o marco M-240, de coordenada N = 9.357.681,22m 
e E = 564.186,01m; 29,43 m e azimute plano 205°13’26” até o marco 
P-001, de coordenada N = 9.357.654,60m e E = 564.173,47m; deste, 
segue pela Margem direita do rio itacaiunas (que confronta com a flores-
ta Nacional do Tapirapé-aquiri e reserva Biológica do Tapirapé), com a 
seguinte distância: 28.181,29 m até o marco P-3689, de coordenada N = 
9.373.174,03m e E = 579.913,39m; deste, segue pela Margem Esquerda 
do rio Tapirapé que confronta com a reserva Biológica do Tapirapé), com 
a seguinte distância: 22.539,59 m até o marco M-241, de coordenada N = 
9.379.569,97m e E = 566.564,91m; deste segue confrontando com o as-
sentamento federal Pa Volta do Tapirapé, com a seguinte distância: 253,24 
m e azimute plano 12°18’35” até o marco M-242, de coordenada N = 
9.379.817,39m e E = 566.618,90m; 51,58 m e azimute plano 12°18’52” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.379.867,78m e E = 566.629,90m; 
2.091,71 m e azimute plano 12°18’39” até o marco M-244, de coordenada 
N = 9.381.911,39m e E = 567.075,88m; 3.761,82 m e azimute plano 
12°18’39” até o marco M-245, de coordenada N = 9.385.586,71m e E = 
567.877,96m; 3.745,89 m e azimute plano 12°18’39” até o marco M-246, 
de coordenada N = 9.389.246,46m e E = 568.676,64m; 617,63 m e 
azimute plano 12°18’39” até o marco M-247, de coordenada N = 
9.389.849,89m e E = 568.808,33m; 1.200,67 m e azimute plano 12°18’39” 
até o marco M-248, de coordenada N = 9.391.022,95m e E = 569.064,33m; 
5.150,90 m e azimute plano 4°26’11” até o marco M-249, de coordenada 
N = 9.396.158,42m e E = 569.462,77m; 5,08 m e azimute plano 
271°14’26” até o marco M-250, de coordenada N = 9.396.158,53m e E = 
569.457,69m; 178,00 m e azimute plano 1°25’34” até o marco M-251, de 
coordenada N = 9.396.336,47m e E = 569.462,12m; 855,89 m e azimute 



 diário oficial Nº 34.757  59 Sexta-feira, 05 DE NOVEMBRO DE 2021

plano 4°26’29” até o marco M-252, de coordenada N = 9.397.189,79m e E 
= 569.528,40m; 243,15 m e azimute plano 6°38’11” até o marco M-253, 
de coordenada N = 9.397.431,31m e E = 569.556,50m; 172,59 m e 
azimute plano 3°03’44” até o marco M-254, de coordenada N = 
9.397.603,65m e E = 569.565,72m; 35,99 m e azimute plano 346°52’44” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.397.638,70m e E = 569.557,55m; 
195,45 m e azimute plano 341°01’42” até o marco M-256, de coordenada 
N = 9.397.823,53m e E = 569.494,01m; 71,51 m e azimute plano 
357°30’55” até o marco M-257, de coordenada N = 9.397.894,97m e E = 
569.490,91m; 1.504,01 m e azimute plano 5°10’56” até o marco M-258, 
de coordenada N = 9.399.392,83m e E = 569.626,76m; 1.018,90 m e 
azimute plano 5°24’17” até o marco M-259, de coordenada N = 
9.400.407,20m e E = 569.722,73m; 71,02 m e azimute plano 82°28’33” 
até o marco M-260, de coordenada N = 9.400.416,50m e E = 569.793,14m; 
1.670,41 m e azimute plano 4°26’11” até o marco M-261, de coordenada 
N = 9.402.081,91m e E = 569.922,35m; 297,09 m e azimute plano 
4°26’11” até o marco M-262, de coordenada N = 9.402.378,11m e E = 
569.945,33m; 505,40 m e azimute plano 4°26’13” até o marco M-263, de 
coordenada N = 9.402.882,00m e E = 569.984,43m; 29,68 m e azimute 
plano 273°26’16” até o marco M-264, de coordenada N = 9.402.883,78m 
e E = 569.954,80m; deste segue confrontando com o assentamento fede-
ral Pa frutão, com a seguinte distância: 10,57 m e azimute plano 10°18’00” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.402.894,18m e E = 569.956,69m; 
441,85 m e azimute plano 5°55’44” até o marco M-266, de coordenada N 
= 9.403.333,67m e E = 570.002,33m; 244,43 m e azimute plano 5°27’13” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.403.576,99m e E = 570.025,56m; 
247,15 m e azimute plano 4°25’31” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.403.823,40m e E = 570.044,63m; 256,85 m e azimute plano 6°32’04” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.404.078,58m e E = 570.073,86m; 
245,60 m e azimute plano 5°21’42” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.404.323,11m e E = 570.096,81m; 227,50 m e azimute plano 5°44’03” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.404.549,47m e E = 570.119,54m; 
53,85 m e azimute plano 307°54’07” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.404.582,55m e E = 570.077,05m; deste segue confrontando com 
a Gleba federal Buritana, com a seguinte distância: 1.676,88 m e azimute 
plano 4°25’30” até o marco M-273, de coordenada N = 9.406.254,43m e E 
= 570.206,43m; 242,51 m e azimute plano 4°25’29” até o marco M-274, 
de coordenada N = 9.406.496,22m e E = 570.225,14m; 646,87 m e 
azimute plano 4°25’30” até o marco M-275, de coordenada N = 
9.407.141,16m e E = 570.275,05m; 1.391,25 m e azimute plano 4°25’30” 
até o marco M-276, de coordenada N = 9.408.528,26m e E = 570.382,39m; 
296,11 m e azimute plano 4°25’26” até o marco M-277, de coordenada N 
= 9.408.823,49m e E = 570.405,23m; 1.045,89 m e azimute plano 
4°25’31” até o marco M-278, de coordenada N = 9.409.866,26m e E = 
570.485,93m; 843,48 m e azimute plano 276°10’23” até o marco M-279, 
de coordenada N = 9.409.956,96m e E = 569.647,34m; 175,97 m e 
azimute plano 276°10’20” até o marco M-280, de coordenada N = 
9.409.975,88m e E = 569.472,39m; 119,90 m e azimute plano 276°10’17” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.409.988,77m e E = 569.353,18m; 
32,63 m e azimute plano 276°10’31” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.409.992,28m e E = 569.320,74m; 233,17 m e azimute plano 
276°10’20” até o marco M-283, de coordenada N = 9.410.017,35m e E = 
569.088,92m; deste segue confrontando com o assentamento federal Pa 
frutão, com a seguinte distância: 46,16 m e azimute plano 3°15’57” até o 
marco M-284, de coordenada N = 9.410.063,44m e E = 569.091,55m; 
479,82 m e azimute plano 3°15’25” até o marco M-285, de coordenada N 
= 9.410.542,49m e E = 569.118,81m; 447,89 m e azimute plano 3°15’22” 
até o marco M-286, de coordenada N = 9.410.989,66m e E = 569.144,25m; 
121,39 m e azimute plano 3°15’31” até o marco M-287, de coordenada N 
= 9.411.110,85m e E = 569.151,15m; 296,35 m e azimute plano 3°13’29” 
até o marco M-288, de coordenada N = 9.411.406,73m e E = 569.167,82m; 
399,87 m e azimute plano 3°13’27” até o marco M-289, de coordenada N 
= 9.411.805,97m e E = 569.190,31m; 23,39 m e azimute plano 3°14’08” 
até o marco M-290, de coordenada N = 9.411.829,32m e E = 569.191,63m; 
7,45 m e azimute plano 3°13’52” até o marco M-291, de coordenada N = 
9.411.836,76m e E = 569.192,05m; 13,15 m e azimute plano 3°13’33” até 
o marco M-292, de coordenada N = 9.411.849,89m e E = 569.192,79m; 
0,01 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-293, de coordenada N = 
9.411.849,90m e E = 569.192,79m; deste segue confrontando com a Gle-
ba federal Buritana, com a seguinte distância: 335,59 m e azimute plano 
3°18’57” até o marco M-294, de coordenada N = 9.412.184,93m e E = 
569.212,20m; 26,02 m e azimute plano 3°18’16” até o marco M-295, de 
coordenada N = 9.412.210,91m e E = 569.213,70m;  1.250,99 m e 
azimute plano 3°18’56” m até o marco M-001, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
na Matrícula nº 26.361, livro: 2, folhas: 01 a 03, junto ao cartório de 
registro de imóveis da comarca de Marabá.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 724318
Portaria N° 1731 de 04 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 
116,0787 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 2018/423347.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 116,0787 ha (cento e dezes-
seis hectares, sete ares e oitenta e sete centiares), denominada iGaraPÉ 
do cHiTo, localizada no Município Terra alta, com limites, confrontações 
e demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elabo-
rado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, de co-
ordenada N =  9.887.650,37m e E = 177.564,00m; deste, segue confron-
tando com Quem de direito, com a seguinte distância 183,55 m e azimute 
plano 94°38’26” até o marco M-002, de coordenada N = 9.887.635,52m 
e E = 177.746,95m; 743,90 m e azimute plano 94°38’33” até o mar-
co M-003, de coordenada N = 9.887.575,31m e E = 178.488,41m; des-
te, segue confrontando com Quem de direito, com a seguinte distância 
1.113,27 m e azimute plano 207°01’02” até o marco M-004, de coorde-
nada N = 9.886.583,53m e E = 177.982,70m; 319,79 m e azimute plano 
207°00’55” até o marco M-005, de coordenada N = 9.886.298,63m e E 
= 177.837,44m; deste, segue confrontando com Quem de direito, com 
a seguinte distância 201,99 m e azimute plano 274°51’33” até o marco 
M-006, de coordenada N = 9.886.315,74m e E = 177.636,18m; 615,73 
m e azimute plano 274°51’34” até o marco M-007, de coordenada N = 
9.886.367,90m e E = 177.022,66m; deste, segue pela faixa de domínio 
da Margem direita da rodovia Estadual Pa – 136, sentido sul/norte, com 
a seguinte distância 309,01 m e azimute plano 22°19’50” até o marco 
M-008, de coordenada N = 9.886.653,74m e E = 177.140,07m; 435,94 
m e azimute plano 22°20’02” até o marco M-009, de coordenada N = 
9.887.056,98m e E = 177.305,73m; 11,08 m e azimute plano 22°43’24” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.887.067,20m e E = 177.310,01m; 
66,67 m e azimute plano 23°31’53” até o marco M-011, de coordena-
da N = 9.887.128,33m e E = 177.336,63m; 129,65 m e azimute plano 
23°32’09” até o marco M-012, de coordenada N = 9.887.247,19m e E = 
177.388,40m; 131,54 m e azimute plano 23°32’12” até o marco M-013, de 
coordenada N = 9.887.367,79m e E = 177.440,93m; 131,06 m e azimute 
plano 23°32’14” até o marco M-014, de coordenada N = 9.887.487,95m 
e E = 177.493,27m; 132,65 m e azimute plano 23°31’51” até o marco 
M-015, de coordenada N = 9.887.609,57m e E = 177.546,23m;  44,50 m 
e azimute plano 23°32’06” 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

Protocolo: 724305
Portaria Nº 1728 , de  04  de  NoVeMBro  de  2021

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNSidEraNdo que a lei nº 8.878 de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSidEraNdo que o Estado do Pará, através do instituto de Terras 
do Pará - iTErPa, promoveu a licitação de Terras Públicas sobre área 
denominada Gleba altamira Vi, com a designação de  Projeto integrado 
Trairão, e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 de 
janeiro de 1990 e a funai a PorTaria Nº 220, de 13 de março de 1990, 
criando e ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da 
área do Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSidEraNdo que o decreto nº 2.472, de 29 de setembro de 2006, e o 
decreto nº 2.670, de 24 de dezembro de 2010, autorizam a permuta das 
áreas licitadas na Gleba altamira Vi, quando incidentes em área envolvida 
pela reserva indígena e incorporada ao domínio da União, por outras áreas 
rurais situadas na Gleba Nova olinda, Nova olinda ii e na Gleba Mamuru, 
nos municípios de Santarém, aveiro e Prainha;
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coNSidEraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2015/288827, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
rESolVE:
i – HoMoloGar o processo para rETificaÇÃo dE PErMUTaS de direi-
tos sobre o título nº 041, lote 13, Setor “E”- 2.948,0647ha do Proje-
to integrado Trairão, por uma área com denominada lote 34, Setor “a”- 
1.481,6298ha e lote 36, Setor “a”- 1.472,5701ha localizada nas Glebas 
Maracu e Vila Nova, Município de Prainha/Pa, em favor de raNcHo GraN-
dE PaSToril E aGrÍcola S/a.
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – Presidente

Protocolo: 724174
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida PElo ilMo. Sr. 
PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS do 
ProcESSo dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa (doaÇÃo) dE 
TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSado:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2021/658703
PrEfEiTUra 

MUNiciPal dE 
BENEVidES

ESTádio MUNici-
Pal BEGoZÃo 23216,00m² BENEVidES 1733/2021

Em, 04/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 724470

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 006/2021
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa -  
cNPJ:05.089.495/0001-90
coNTraTada: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará- ioEPa- cNPJ: 
04.835.476/0001-01
ENdErEÇo: TraVESSa do cHaco, 2271 - Bairro: Marco - cEP: 
66.093-410 – BElÉM/Pa
ProcESSo: 2021/1131449
oBJETo:  PUBlicaÇÃo dE aToS adMiNiSTraTiVoS No diário oficial 
do ESTado do Pará
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: arT. 24, iNciSo Viii, lEi 8.666/93.
Valor GloBal: r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
ViGÊNcia: 04/11/2021 a 03/11/2022 (12 MESES)
orÇaMENTo: 2021 – ProJETo aTiVidadE: 21.131.1508.8233
NaTUrEZa dE dESPESa: 339139  foNTE: 0661  Pi: 412.000.8233c
daTa: 04/11/2021 – BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – PrESidENTE do 
iTErPa

Protocolo: 724659

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo 
N°006/2021

coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa -  
cNPJ:05.089.495/0001-90
coNTraTada: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará- ioEPa- cNPJ: 
04.835.476/0001-01
ENdErEÇo: TraVESSa do cHaco, 2271 - Bairro: Marco - cEP: 
66.093-410 – BElÉM/Pa
ProcESSo: 2021/1131449
oBJETo:  PUBlicaÇÃo dE aToS adMiNiSTraTiVoS No diário oficial 
do ESTado do Pará
raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo coM fUlcro No arT. 24, iN-
ciSo Viii, lEi 8.666/93.
daTa: 04/11/2021 – BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – PrESidENTE do 
iTErPa

Protocolo: 724674

.

.

diÁria
.

Portaria Nº01711/21 de 04/11/2021
objetivo: ação de regularização Urbana
Municipio:Santarém/Pa
Periodo: 07 a 09.11.2021(2,5)diárias
Servidor:
-5935-566-3-Gabriel ferreira Natário-assessor da Presidência
Periodo: 05 a 09.11.2021(4,5)diárias
Servidor:
8084-5160/1-Everton cordeiro farias-Motorista
Periodo: 05.11 a 04.12.2021(29,5)diárias
Servidores:
-5721-1738/1-Brenna Thaise Rufino Monteiro da Silva-Assist.Técnico/DEAF
-5956-163/1-carlos alberto Borges Guimarães Junior-Técnico/dEaf
-5911-774/2-Hugo Santos de Souza-assist.Técnico/dEaf
-5947-539/2-luis felipe de oliveira foro-Técnico/dEaf
-5954-670/1-Thamyres Marques da Silva-Técnico/dEaf
-5956-075/1-Wedlas Junior Pereira Brito- Técnico/dEaf
-5961-237/1-adriano da Silva e Silva-Motorista
-5719-3374/1-fabio conceição Neves Gomes-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 724202

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1710/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das
 atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual
 nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1079251, datado de 21/10/2021.
r E S o l V E:
alTErar, o período de viagem de 26 a 28/10/2021 para 04 a 06/11/2021, 
dos servidores Tiago de lima ferreira, ouvidor e Jair francisco carlota 
almeida, Motorista, concedida através da PorTaria Nº 1652/2021 de 
21/10/2021publicada  no doE nº 34.744 de 22/10/2021, para o município 
de rondon do Pará.
  Publique-se
  Bruno Yoheiji Kono ramos
  Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 04 de 
novembro de 2021.

Protocolo: 724209

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 22/2021
objeto: aquisição de 03 (Três) retroescavadeiras.
Valor global total r$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil).data de 
assinatura: 04/11/2021
Vigência: 04/11/2021 a 04/11/2022
Programa de Trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 44905200
fonte: 0101000000
Plano interno: 2070008715E.
contratada: TraNSforMaT coMErcio E SErViÇoS lTda, inscrita no 
cNPJ sob o nº 32.426.859/0001-53, com endereço na rua c-161, nº1568, 
Qd 413, lt. 25. Jardim américa, Goiânia-Go.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 724400
coNtrato Nº 23/2021

objeto: aquisição de 01 (uma) Grade aradora.
Valor global total r$ 34.890,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa 
reais).data de assinatura: 04/11/2021
Vigência: 04/11/2021 a 04/11/2022
Programa de Trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 44905200
fonte: 0301000000
Plano interno: 21dEMG00069.
contratada: EMPrESa KoHlEr iMPlEMENToS aGrÍcolaS EirElli, inscri-
ta no cNPJ sob o nº 92.264.472/0001-70, com endereço na Santa augusta 
2º distrito, São lourenço do Sul-rS.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 724404

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata Portaria Nº7043/2021 – adeParÁ, 29 de oUtUBro 
de 2021, diÁrio oFiciaL Nº 34.755- ProtocoLo: 723170

onde se Lê:
MEliSSa MarTiNS BEZErra
Leia-se
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

Protocolo: 724423

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo
coNtrato Nº 12/2019

Valor GloBal ESTiMado:r$ 916.669,20
ViGÊNcia: 04/11/2021 à 03/11/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: prestação de serviços técnicos de informa-
ção da área de defesa agropecuária, englobando manutenção corretiva, 
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manutenção adaptativa, manutenção evolutiva ou perfectiva do Sistema 
de integração agropecuária- SiaPEc3.
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTado: EMPrESa SM SolUÇÕES Para GESTÃo da iNforMaÇÃo 
lTda Na MaNUTENÇÃo da iNforMaÇÃo do SiSTEMa dE iNTEGraÇÃo 
aGroPEcUaria- SiaPEc, cNPJ nº:08.855.871/0001-07
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo – diretor Geral da 
adepará

Protocolo: 724285

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7188/2021: BENEfici-
ário: JoSiVaN TENorio BarBoSa; Matrícula: 55588427;função:20a-
gricultura;Programa:1491;Projeto/atividade:8706;fonte:0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais 
diversos de consumo, para atender as necessidades da Gerência de Educa-
ção Sanitária. Elemento de despesa / Valor: 339030/r$ 2.890,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 30Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: Maria JoSÉ lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 724408
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7158/2021: BENEficiá-
rio: arY Haroldo carValHo caValcaNTE; Matrícula: 5909035;função: 
20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;ob-
jetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço 
de pessoa jurídica, e aquisição de materiais de consumo, para atender as 
necessidades da Gerenca regional de altamira.. Elemento de despesa / 
Valor: 339030/39 / r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 30Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 724130

.

.

diÁria
.

coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta 
Nº 44920/2021, Portaria Nº 6599 de 15/10/2021

Portaria: 7189/2021 objetivo: realizar cadstro de produtores e proprieda-
des rurais. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETE-
TUBa/Pa destino: acará/Pa Servidor: 54188832/ WElliToN doS SaNToS 
lEMoS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,0 diáriaS / 24/10/2021 a 
27/10/2021.ordenador: Maria JoSE lENa corrEa TaVarES.

Protocolo: 724426
Portaria: 7187/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.ori-
gem: ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa do Pará, 
MÃE do rio/Pa. Servidor: 54187122/Joao carloS TEiXEira dE oli-
VEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária/ 04/11/2021 a 
05/11/2021.ordenador: Maria JoSÉ lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 724403
Portaria: 7185/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara.fundamento 
legal: lei 5.810/94,art.145/149. origem: acará/Pa destino: iGaraPÉ-
Miri, MoJU/Pa Servidor: 54187139/ENEiaS MarcEliNo dE araUJo Mar-
QUES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS /05/11/2021 a 
07/11/2021.ordenador: Maria JoSÉ lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 724398
Portaria: 7186/2021 objetivo: realizar cadastro de produtores epro-
priedades rurais. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
oEiraS do Pará/Pa destino: acará/Pa Servidor: 55585764/JoSE lUiS 
MoNTEiro MaGalHaES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS 
/ 26/10/2021 a 29/10/2021. ordenador: Maria JoSÉ lENa corrÊa Ta-
VarES.

Protocolo: 724399
Portaria: 7191/2021 objetivo: realizar fiscalização no comércio de se-
mentes e mudas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: 
MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa.Servidor: 57223827/aNdErSoN 
rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 10/11/2021 
a 12/11/2021.ordenador: Maria JoSÉ lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 724434
Portaria: 7190/2021 objetivo: realizar atividades educativas.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: BElÉM//Pa destino: 
iGaraPÉ-Miri/Pa.Servidor: rG 5906722/ KariNa cardoSo NUNES (GE-
rENTE) / 4,5 diáriaS / 08/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: Maria 
JoSÉ lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 724430
Portaria: 7176/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ
-aÇU/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 54186897/

WilSoN roGErio rodriGUES doS SaNToS (MÉdico VETEriNário) / 
1,5 diária / 11/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 724300
Portaria: 7174/2021 objetivo: realizar atendimento emergencial a 
síndrome nervosa em bovino em propriedade no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEU BraNco/Pa destino: 
JacUNdá/Pa Servidor: 55588136/ alEXaNdrE da SilVa cUNHa (MÉdi-
co VETEriNário) / 1,5 diária / 25/10/2021 a 26/10/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724277
Portaria: 7175/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em evento agro-
pecuário leilão comercial do Sindicato dos Produtores rurais de abel 
figueiredo no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: roNdoN do Pará/Pa. destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa. Servi-
dor: 5960871/ EMilY dE Sá BoTElHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) 
/ 1,5 diária / 31/10/2021 a 01/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 724289
Portaria: 7172/2021 objetivo: dar apoio na continuidade de Sanea-
mento em Propriedade com foco Positivo em aiE. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: 
SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa Servidor: 54187600 / JoaNNES PaUlUS 
fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diá-
ria / 15/11/2021 a 16/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 724283
Portaria: 7169/2021 objetivo: realizar vistorias de rotina, em estabe-
lecimentos artesanais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: MUaNá, PoNTa dE PEdraS, SoUrE/Pa Servidor: 
51855510 / aNa PaTricia MariNHo MElo (MÉdico VETEriNário) / 6,5 
diáriaS / 07/11/2021 a 13/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 724253
Portaria: 7168/2021 objetivo: realizar vistorias de rotina, em estabe-
lecimentos artesanais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BElÉM/Pa destino: MUaNá, PoNTa dE PEdraS, SoUrE/Pa Servidor: 
54196692/ SUMaYa EMilia MarTiNS PaUliNo (MÉdico VETEriNário) / 
6,5 diáriaS / 07/11/2021 a 13/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 724238
Portaria: 7171/2021 objetivo: auxiliar médico veterinário em área pe-
rifocal de raiva com captura de morcegos hematófagos, vigilâncias e noti-
ficações.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: MARABÁ/
Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 57223820/ lUiS PaUlo carValHo al-
MEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 04/11/2021 
a 06/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724274
Portaria: 7170/2021 objetivo: dar continuidade em Saneamento em 
Propriedade com foco em aiE. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: SÃo caETaNo 
dE odiVElaS/Pa Servidor: 57216618/draUcia darlEN SilVa GoUVEa 
(MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 15/11/2021 a 16/11/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724263
Portaria: 7173/2021 objetivo: atuação em área perifocal de raiva com 
captura de morcegos, vigilâncias e notificações.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BrEU BraNco/Pa destino: BaiÃo/Pa 
Servidor: 55588136/ alEXaNdrE da SilVa cUNHa (MÉdico VETEriNá-
rio) / 2,5 diáriaS / 04/11/2021 a 06/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724268
Portaria 7179/2021 Objetivo: Realizar atendimento de notificação de 
suspeita de doença vesicular no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: PacaJá/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa 
Servidor: 5951755/ aMaliN arEro MElo TaVarES (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 1,5 diária / 23/09/2021 a 24/09/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724320
Portaria: 7177/2021 objetivo: realizar atendimento emergencial a sín-
drome nervosa em bovino.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BrEU BraNco/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 55588136/ 
alEXaNdrE da SilVa cUNHa (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 
29/10/2021 a 30/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724311
Portaria: 7178/2021 objetivo: realizar de captura de morcegos hema-
tófagos, em 05 propriedades rurais de várzea, propriedades essas que fi-
cam localizadas na região do aritapera e paracari, nos municípios. funda-
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mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
alENQUEr,MoNTE alEGrE,SaNTarÉM/Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa 
Scafi alMEida dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
03/11/2021 a 07/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724315
Portaria: 7180/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos mu-
nicípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo 
aNTÔNio do TaUá/Pa destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS,ViGia/Pa 
Servidor: 57216618/draUcia darlEN SilVa GoUVEa (MÉdico VETEri-
Nário) / 1,5 diária / 04/11/2021 a 05/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724322
Portaria: 7181/2021 objetivo: Execução de Saneamentos de focos de 
aiE.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: UliaNÓPo-
liS/Pa destino: iriTUia,MÃE do rio/Pa Servidor: 12477047/ roBEr-
To fraNciSco dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
04/11/2021 a 06/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724330
Portaria: 7146/2021 objetivo: realizar atendimento no escritório de 
Bannach.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUa-
ra/Pa destino: BaNNacH/Pa Servidor: 572200106/ aPoliaNa MarQUES 
SoBral (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 08/11/2021 a 
11/11/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 724131
Portaria 7157/2021 objetivo dar apoio administrativo no atendimento 
em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/
Pa destino: GoiaNÉSia do Pará/Pa Servidor: 5911933/ daNiEllE criS-
TiNa SilVa corrEia (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 08/11/2021 
a 12/11/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 724119
Portaria: 7145/2021 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) / 2,5 diáriaS / 03/11/2021 a 
05/11/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 724126
Portaria: 7147/2021 objetivo: realizar atividades administrativas no tocan-
te a atuação na cPad.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
oEiraS do Pará/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 55588427/JoSiVaN TENo-
rio BarBoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 08/11/2021 a 
11/11/2021. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 724154
Portaria: 7160/2021 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: Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 5555914/Marcio aNdrEY MUNiZ 
PriETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 08/11/2021 a 
12/11/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 724145
Portaria: 7159/2021 objetivo: realizar apoio administrativo relacionado 
à emissão de GTa, atendimento a produtores rurais.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: Vila NaZarÉ/Pa 
Servidor: 5555914/Marcio aNdrEY MUNiZ PriETo (aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 03/11/2021 a 05/11/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 724139
Portaria: 7142/2021 objetivo: realizar visita administrativa no escri-
tório de Viseu.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo, NoVa TiMBoTEUa, PEiXE-Boi, QUaTi-
PUrU, SaNTarÉM NoVo, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5092507/ 
JacQUEliNE dE MiraNda rocHa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 08/11/2021 
a 12/11/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 724085
Portaria: 7144/2021 objetivo: realizar visita administrativa no escri-
tório de Viseu.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE 
MiraNda rocHa (GErENTE) / 2,5 diáriaS / 03/11/2021 a 05/11/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 724099
Portaria: 7143/2021 objetivo: realizar atividade de padronozação de 
protocolos de cadastramento de propriedades junto à comunidade Naze-
rázinho. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: aBaE-
TETUBa/Pa destino: iGaraPÉ-Miri/Pa.Servidor: 5722325/raQUElEN 
cardoSo riBEiro dE araÚJo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
1,5 diária / 04/11/2021 a 05/11/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 724093

Portaria: 7154/2021 objetivo: dar apoio em atendimento emergencial 
a síndrome nervosa em bovino em propriedade no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: Ja-
cUNdá/Pa Servidor: 55586097/lUiS alBErTo SoUSa TorrES (TÉcNico 
aGrÍcola) / 1,5 diária / 25/10/2021 a 26/10/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724210
Portaria: 7165/2021 Objetivo: Realizar verificação dos protocolos técni-
cos a serem adotados pela regional. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: TUcUMÃ/Pa 
Servidor: 5890191/ YKaro lUa alMEida MarTiNS (aUXiliar dE caMPo) 
/ 4,5 diáriaS / 29/11/2021 a 03/12/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 724208
Portaria: 7166/2021 objetivo: realizar saneamento de focos de aiE 
em propriedades nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: MaraBá, SÃo Mi-
GUEl do GUaMá/Pa Servidor: 55588838/cESar aUGUSTo SoarES lo-
PES (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 31/10/2021 a 05/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724214
Portaria: 7153/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-a-
ÇU/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 541885631/Kid 
STElio alMEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 
11/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724206
Portaria: 7151/2021 objetivo: realizar o atendimento ao público, emissão 
de documentação, estruturação das reuniões e logístico.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149. origem: aBaETETUBa/Pa destino: acará,BUJa-
rU,coNcÓrdia do Pará,ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 55588821/ faBio MaciEl 
fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 
26/11/2021. ordenador: Maria JoSÉ lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 724195
Portaria: 7164/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Ser-
vidor: 5939070/arNaldo PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 03/11/2021 a 05/11/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724200
Portaria: 7152/2021 objetivo: realiza a averiguação e execução de 
ações administrativas e de campo nos municípios da Gerencia regional 
de abaetetuba.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
aBaETETUBa/Pa destino: BaiÃo,BarcarENa,iGaraPÉ-Miri,MocaJUBa/
Pa Servidor: 5948648/MaNoEl PErEira cardoSo (GErENTE rEGioNal) 
/ 4,5 diáriaS / 15/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: Maria JoSÉ lENa 
corrÊa TaVarES.

Protocolo: 724201
Portaria: 7156/2021 objetivo: realizar as atividades de Saneamento 
em foco de Mormo e anemia infecciosaEquina 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: 05869560/ aUricElia do Socorro SoUZa araUJo JaiME 
(MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 08/11/2021 a 09/11/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724231
Portaria: 7167/2021 objetivo: dar apoio no saneamento de focos de aiE 
em propriedades nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SÃo fraNciSco do Pará/Pa destino: MaraBá, SÃo 
MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 54189087/roSiValdo SaNTa BriGida 
BorGES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 31/10/2021 a 
05/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724222
Portaria: 7155/2021 objetivo: realizar supervisão de seguimento.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa 
destino: TUcUrUÍ/Pa Servidor: 57225387/fEliPE Baraldi SoBral (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
08/11/2021 a 12/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724219
Portaria: 7148/2021 objetivo: realizar averiguação das ações e das 
atividades administrativas e operacionais nos municípios desta Gerencia 
regional.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaE-
TETUBa/Pa destino: acará,BUJarU,coNcÓrdia do Pará,ToMÉ-aÇU/Pa 
Servidor: 5948648/MaNoEl PErEira cardoSo (GErENTE rEGioNal) / 
4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: Maria JoSÉ lENa 
corrÊa TaVarES.

Protocolo: 724172
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Portaria: 7161/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos muni-
cípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo 
aNTÔNio do TaUá/Pa destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS, ViGia/Pa 
Servidor: 54187600 / JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 04/11/2021 a 05/11/2021. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724159
Portaria: 7162/2021 objetivo: Participar de reunião técnica com os 
Setores dG, ddia e GEda sobre situação sanitária de propriedades ru-
rais no município de Brejo Grande do araguaia-Pa. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa 
destino: BElÉM/Pa Servidor: 58827533 / GraZiEla SoarES dE oli-
VEira cErViNSKi (GErENTE rEGioNal) / 10,5 diária / 02/11/2021 a 
12/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724182
Portaria: 7150/2021 objetivo: Participar da capacitação de Servidores 
que atuam no Programa de agrotóxico.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: SalVaTErra/Pa destino: MaraBá/Pa.Servidor: 
5861608/iVal NaZarENo PorTal da coSTa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/ 7,5 diáriaS / 31/10/2021 a 07/11/2021.ordenador: Maria JoSÉ lENa 
corrÊa TaVarES.

Protocolo: 724188
Portaria: 7163/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 12 
propriedades rurais com agressão por morcegos hematófagos em herbívo-
ros, com acompanhamento da equipe de captura da regional capanema. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa lUZia do 
Pará/Pa destino: cacHoEira do Piriá, ViSEU/Pa Servidor: 54187128/
NiValdo VENÍciUS GoMES dE liMa (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diá-
riaS / 01/11/2021 a 06/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 724189
Portaria: 7149/2021 objetivo: realizar cobertura jornalística e armaze-
namento de dados para divulgação das ações referentes a combate de pos-
síveis focos de pragas de importância quarentenária.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aNaPU,MEdici-
lÂNdia/Pa Servidor: 57235010/ MaNUEla ViaNa dE oliVEira (coor-
dENador) / 6,5 diáriaS / 14/11/2021 a 20/11/2021.ordenador: Maria 
JoSÉ lENa corrÊa TaVarES.

Protocolo: 724184
Portaria: 7192/2021 objetivo: realizar atividades educativas para es-
tratégias de combate a Moniliase do cacaueiro.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: BElÉM//Pa destino: aNaPU, MEdicilÂN-
dia/Pa.Servidor: rG 5906722/ KariNa cardoSo NUNES (GErENTE) / 
6,5 diáriaS / 14/11/2021 a 20/11/2021.ordenador: Maria JoSÉ lENa 
corrÊa TaVarES.

Protocolo: 724444
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁria reFereNte a PaPeLeta 

Nº 43263/2021, Portaria Nº 4822 de 19/08/2021
Portaria: 7197/2021 objetivo: Tirar dúvidas em alguns sistemas nas 
Gerências de Programas, além de carregar os matérias que já foram solici-
tados para nossa regional.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: TUcUMÃ/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 57223557/ darilSoN 
doS SaNToS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,0 diá-
riaS / 23/09/2021 a 25/09/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida 
HaGE.

Protocolo: 724501
Portaria: 7196/2021 objetivo: realizar supervisão na UlSa de afuá e 
chaves.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/
Pa destino: afUá, cHaVES/Pa Servidor: 5904808/ JoSÉ WaNdErlEi doS 
SaNToS oliVEira (GErENTE) / 7,5 diáriaS / 07/11/2021 a 14/11/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 724491
Portaria: 7193/2021 objetivo: Entrega de documentos, coleta de mate-
rial e/ou de documentos e depoimentos das pessoas envolvidas nos fatos.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa des-
tino: caSTaNHal, coNcEiÇÃo do araGUaia, rEdENÇÃo, SaNTaNa do 
araGUaia/Pa Servidor: 55588911/KlEBEr dE oliVEira BarNaBE (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 07/11/2021 a 13/11/2021.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 724482
Portaria: 7194/2021 objetivo: Entrega de documentos, coleta de mate-
rial e/ou de documentos e depoimentos das pessoas envolvidas nos fatos.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa des-
tino: caSTaNHal, coNcEiÇÃo do araGUaia, rEdENÇÃo, SaNTaNa do 
araGUaia/Pa Servidor: 57216615/Gilliard coSTa rodriGUES (MÉdi-
co VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 07/11/2021 a 13/11/2021. ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 724485

Portaria: 7195/2021 objetivo: dar apoio administrativo e logístico as 
servidoras, que irão realizar atividades educativas do Programa da Pimen-
ta do reino.fundamento legal: lei 5.810/94, art.145/149. origem: BE-
lÉM/Pa destino: acará/Pa Servidor: 54196694/ lENo rEGiNaldo 
rEiS dE aNdradE (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 28/10/2021 a 
29/10/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 724486

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a portaria 7004/2021, publicada dia 01 de no-
vembro de 2021, que concedeu diária ao servidor (a) KHriSNa fErrEira 
TaBoSa (MÉdico VETEriNário) Matrícula 55588823. ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724447
torNar seM eFeito a portaria 7003/2021, publicada dia 01 de no-
vembro de 2021, que concedeu diária ao servidor (a) liNdEaUria MEN-
doNca MorEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) Matrícula 55588411. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 724465

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0751 /2021 – 27.10.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/12/2021 a 30/12/2021, o Extensionista 
rural ll–raiMUNdo dE JESUS liSBoa frEirE- Matrícula nº 3172031/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Capitão Poço/Escritório 
regional de São Miguel do Guamá, em virtude do titular encontrar-se em 
gozo de férias. (PaE. 2021/1158905).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente

Portaria Nº 0752 /2021 – 27.10.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/12/2021 a 30/12/2021, o auxiliar de 
administração–aroldo ViTor doS aNJoS MoNTEiro- Matrícula nº 
3178080/1, para responder pela Chefia do Núcleo de Documentação e In-
formação/coTEc, em virtude da titular encontrar-se em gozo de férias. 
(PaE. 2021/1146942).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente

Portaria Nº 0753 /2021 – 27.10.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/12/2021 a 30/12/2021, o Extensionis-
ta rural l–arilSoN BriTo da SilVa- Matrícula nº54192838/2, para res-
ponder pela Chefia do Escritório Local de Belterra/Escritório Regional de 
Santarém, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE. 
2021/1138088).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente

Portaria Nº 0755 /2021 – 27.10.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
T r a N S f E r i r, a pedido, a contar de 01/10/2021, o Extensionista rural 
i, Engº-ambiental GENilSoN PoMPEU PiNTo-Matrícula nº 55585823/1, 
do Escritório local de Marituba/Escritório regional das ilhas, para exercer 
suas funções no Escritório local de Paragominas/Escritório regional de São 
Miguel do Guamá. (PaE: 1029993).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente

Portaria Nº 0760 /2021 – 29.10.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/12/2021 a 30/12/2021,o Extensionista ru-
ral ll–aNdErSoN carValHo MacHado- Matrícula nº 54197573/1 , para 
responder pela Chefia do Escritório local de Eldorado do carajás/Escritório 
regional de Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
(PaE.2021/1220642).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente
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Portaria Nº 0761 /2021 – 29.10.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/12/2021 a 30/12/2021, a Extensionista ru-
ral ll–raiMUNda Maria SaNToS da SilVa- Matrícula nº 57214532/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de São Domingos do Araguaia/
Escritório regional de Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo 
de férias.(PaE.2021/1220642).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0764 /2021 – 04.11.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 138, parágrafo único, inciso V da 
constituição Estadual;
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, e decreto federal nº 024/2019, e no decreto Estadual nº 2.069, de 
20 de fevereiro de 2006 e legislação vigente correlacionada;
r E S o l V E:
adotar as seguintes Medidas administrativas, a contar de 05.11.2021:
i - d E S i G N a r, os empregados abaixo relacionados para atuarem 
como autoridade Homologadora, Homologadora Substituta, Pregoeiros e 
Membros de Equipe de apoio, junto aos Pregões Eletrônicos e Presenciais 
que vierem a ser utilizados pela EMaTEr- Pa.
 

dadoS do SErVidor PErfil
Nome: laNa roBErTa rEiS doS SaNToS

cPf: 622.762.982-00
Telefone comercial: (91) 3299-3412

Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa
cEP: 67.200-970

- autoridade
- Homologadora

Nome: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
cPf: 100.924.122-20

Telefone comercial: (91) 3299-3415
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

-Homologador
- Substituto

Nome: KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo
cPf: 725.718.532-87

Telefone comercial: (91) 3299-3417
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

- Homologador
- Substituto

Nome: raiMUNdo NoNaTo BoTElHo da coSTa
cPf: 062.289.502-82

Telefone comercial: (91) 3299-3463
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

-Pregoeiro
- Equipe de apoio

Nome: SHEila dE JESUS SilVa da SilVa
cPf: 850.291.142-20

Telefone comercial: (91) 3299-3463
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

Pregoeiro
-Equipe de apoio

Nome: EdSoN UGUliNo liMa
cPf: 451.747.412-72

Telefone comercial: (91) 3299-3463
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

Pregoeiro
-Equipe de apoio

Nome: oScar SoUZa do carMo JÚNior
cPf: 815.689.832-04

Telefone comercial: (91) 3299-3465
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

Pregoeiro
-Equipe de apoio

Nome: daNiEl MaUro lEal caMPoS
cPf: 307.055.922-00

Telefone comercial: (91) 3299-3403
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

-Equipe de apoio

ii - r E V o G a r, a Portaria de nº 0305/2021, que designou os Pregoeiros 
e Membros de Equipe de apoio, para atuarem nos Pregões Eletrônicos e 
Presenciais.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente

Protocolo: 724594

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº025/2021
Processo: 2021/878166
ParTES: o ESTado do Pará, Pessoa Jurídica de direito Público inter-
no, por intermédio da EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo 
rUral do ESTado do Pará – EMaTEr-Pa, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.402.797/0001-77, e a Empresa J. f. MoNTEira EirEli, Pessoa Jurídica, 
inscrita no cNPJ nº 14.866.439/0001-06.

oBJETo: a dispensa tem como objeto a contratação de Empresa Espe-
cializada na Prestação dos Serviços de Manutenção e revitalização Geral 
com fornecimento de Materiais e Mão de obra, no Espaço Modelo rural 
por ocasião da 52º, Edição da EXPofac, nos dias 06 à 14 de novembro de 
2021, localizado na rrua raimundo Nonato Vasconcelos, 181 - cep 68742-
795 - cristo redentor, castanhal – Pa.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 29, inciso i da lei nº 
13.303/2016, decreto 856/2020, com observância a todas as formalidades 
legais que o caso requer. considerando o valor para contratação.
Valor do ProcESSo: referente aos Serviços a ser contratado, sendo o 
Valor Global de r$ 100.000,00 (cem mil reais) via proposta de menor valor 
apresentada.
recursos orçamentários:
Programa: 1491 – aguicultura, Pecuaria, Pesca e aquicultura
ação: 8704 – Promoção da comercialização agricola
P.i.:  207 EVENEfcl
fonte: 0101 – Tesouro do Estado
Elem.desp: 339039– Serviços de Terceiro Pessoa Juridica.
Valor : r$ r$ 100.000,00 (cem mil reais).
 Marituba, Pa, 06 de outubro de 2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
PrESidENTE da EMaTEr-Pa

Protocolo: 724462

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 052/2021
BENEficiário(a): SÉrVio THUlio do ESPÍriTo SaNTo cHaVES / Ma-
TrÍcUla: 54180621 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / 
MUNicÍPio: BElÉM - r / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS coM oficiNaS 
a SErEM MiNiSTradaS No TEMa dE aliMENTaÇÃo SaUdáVEl NoS MU-
NicÍPioS dE aNaNiNdEUa, BElÉM E MariTUBa / ProGraMa: 1491 / 
ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 
= r$2.550,00 /Valor ToTal r$2.550,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: ricardo 
BaraTa PErEira.

Protocolo: 724070

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº205/2021;BENEficiário:WadiSoN da Sil-
Va MaraNHÃo;MaTrÍcUla: 57202680 ;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 27.10.2021;Nº dE diáriaS:3,5(TrÊS E MEia);dESTiNo :SÃo fÉliX do 
XiNGU;ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 724177
Portaria de diaria Nº206/2021;BENEficiário:fraNcirNEi Mar-
TiNS iPÓliTo;MaTrÍcUla:5955845 ;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: 724180
Portaria de diaria Nº207/2021;BENEficiário:aNdErSoN coS-
Ta doS SaNToS;MaTrÍcUla:54196307 ;fUNÇÃo;rESP. PElo NÚclEo 
adMiNiSTraTiVo;oBJETiVo:acoMPaNHar a EXEcUÇÃo da iNSTala-
ÇÃo do NoVo TraNSforMador dE ENErGia E a SUBSTaÇÃo Para 
o rESTaBElEciMENTo da ENErGia ElÉTrica Na UdB;PErÍodo:20 a 
22.10.2021;Nº dE diáriaS:2,5(TrÊS E MEia);dESTiNo:BraGaNÇa; or-
dENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 724579
Portaria de diaria Nº208/2021;BENEficiário:oTáVio dE MElo 
PiNHEiro;MaTrÍcUla:541963032 ;fUNÇÃo;MoToriSTa;oBJETiVo:-
coNdUZir o EMPrEGado, JoSÉ l. do c. loPES, No TrEcHo MariTUBa/
GoiaNÉSia, daNdo aPoio ao MESMo, QUE SE ENcoNTra EM alTa HoS-
PiTalar E iMPoSSiBiliTado dE diriGir;PErÍodo:04 a 05.11.2021;Nº 
dE diáriaS:1,5(UMa E MEia);dESTiNo :GoiaNÉSia; ordENador dE 
dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 724605
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 2000/2021-GaB/sec. 
BeLÉM/Pa 27 de oUtUBro de 2021.
o Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, no exercício 
das atribuições legais, e com suporte nos arts. 224, “caput” da lei Estadual 
n.º 5.810/94 e 24, da lei Estadual n.º 8.972/2020 e;
coNSidEraNdo-SE as razões e motivos detalhadamente expostos no 
despacho de Julgamento proferido nos autos do PaE nº. 2020/956583;
rESolVE :
art. 1º – aplicar, com fundamento no art. 183, inciso i c/c art. 185, inciso 
i e art. 188, da lei Estadual nº. 5.810/94, penalidade de rEPrEENSÃo em 
desfavor do servidor i. M. M. J., Mat. nº. 57214826/1, acolhendo os termos 
do relatório final lavrado pela comissão de Processo administrativo disci-
plinar, instaurado através da PorTaria N.º 0008/2021-GaB/corrEG, de 
05/01/2021(doE n.º 34452 de 06/01/2021), o qual concluiu que o mesmo 
incorreu em falta leve notadamente disposta no art. 177, incisos ii, iii, Vi; 
art. 178, inciso Xi, do referido diploma legal, bem como rompimento aos 
princípios fundamentais estabelecidos no art. 3º. inciso ii; inobservância 
aos deveres previstos no art. 5º. inciso Vi; e ainda, incorrido nas vedações 
do art. 6º. inciso Vi, todos da PorTaria Nº. 1.847/2008 (código de Ética 
desta Secretaria).
Art. 2º – Ratificar as recomendações e medidas constantes do item 5(Das 
disposições finais) do despacho de Julgamento proferido nos autos.
art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ MaUro dE liMa o´ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 724299
Portaria Nº 01968, de 28 de oUtUBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 138, da constitui-
ção do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o decreto s/nº de 14 de janeiro de 2019, publicada no 
Diário Oficial nº 33781, de 15 de janeiro de 2019; e
coNSidEraNdo o fórum Mundial de Bioeconomia;
r E S o l V E:
EloGiar os servidores abaixo relacionados, pelo desempenho na realiza-
ção do fÓrUM MUNdial dE BioEcoNoMia, realizado no período de 18 a 
20 de outubro de 2021, em Belém/Pará.

Servidor Matrícula cargo
aNdrEa doS SaNToS coElHo 57194469/2 aSSESSor

aNdrEW MiGUEl SiQUEira Baia 6403529/1 TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
aNa carla BarroS dE SoUZa 5956804/1 TEcNico EM GESTao dE MEio aMBiENTE
BEaTriZ aBiTBol dE oliVEira 5948393/1 aSSESSor ESPEcial i

BrUNa NEVES BraBo 5893548/4 aSSESSor
caMillE BENdaHaN BEMErGUY 5958908/1 dirETor

caMilla PENNa dE MiraNda fiGUEirEdo 5904235/3 GErENTE
diaNa da SilVa caSTro 54189441/2 TEcNico EM GESTao dE MEio aMBiENTE

EMaNUEl lUcaS PErEira liMa 5938940/3 cHEfE dE GaBiNETE
fraNcY roSY NaVa dE oliVEira SoUZa 5953107/1 TÉcNico EM GESTÃo dE MEio-aMBiENTE

HaYdÉE Márcia dE SoUZa MariNHo 8001329/4 dirETor
HaMilToN fErrEira dE SoUZa NETo 5960931/1 TEcNico EM GESTao dE MEio-aMBiENTE

lorraYNNE aUdrEY da SilVa MoTa SaNToS 5915701/3 SEcrETario dE dirEToria
lUPErcÍNio SÉrGio liMa dE oliVEira JÚNior 5942538/2 SEcrETário dE GaBiNETE

MariaNa NaSciMENTo oliVEira 5902950/2 TEcNico EM GESTao PÚBlica
GEraldo MaGElla TEiXEira 5958309/1 GErENTE

MaiTÊ aZEVEdo BarBoSa SaÚMa 55588165/4 GErENTE
NÍcolaS fraNÇa doS SaNToS rodriGUES 5961386/1 TEcNico EM GESTao dE MEio aMBiENTE

PEdro HENriQUE caSSEB Prado 54196084/2 cHEfE dE GaBiNETE/aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
raUl ProTáZio roMÃo 5930962/1 SEcrETário adJUNTo

rENaTa ElaiNE SiQUEira MaToS 57227632/3 TEcNico EM GESTao dE MEio aMBiENTE
rEBEca dE fáTiMa MoNTEiro oliVEira rEiTZ 57188118/2 coNSUlTor JUrÍdico do ESTado

rodolPHo ZaHlUTH BaSToS 5946009/1 SEcrETário adJUNTo
TáTilla BriTo PaMPloNa 54196707/4 coordENador

ViTor MaroNE TEiXEira liSBoa 5901938/4 SEcrETário dE dirEToria
WElliNToN BarBoSa MadEira 6402936/2 aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

WENdEll aNdradE dE oliVEira 57176357/2 dirETor/TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE

Belém, 28 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE – SE-
MaS

Protocolo: 724514

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: EllEN GaBriElE PiNTo riBEiro
MaTrÍcUla: 6403510

fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia florestal
a coNTar dE 03/11/2021
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS - diretoria de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 724469

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 01996/2021-dGaF/GaB/seMas, de 03/11/2021.
Nome: SHEila criSTiNa dE SoUZa MiraNda
Matrícula: 8400936/1
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 10 (dez) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 22/10/2021 a 31/10/2021
atestado de 22/10/2021 (regime Geral de Previdência Social)
lilia Marcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias - em exercício

Protocolo: 724341

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01985/2021-GaB/seMas, de 29.10.2021
Servidor: lUiZ fláVio foNSEca BEZErra
cargo: Engenheiro Sanitarista
Matrícula: 5181127/2
i – dESiGNar, o servidor para responder pela diretoria de Gestão dos 
Núcleos regionais de regularidade ambiental - diNUrE, durante o impe-
dimento do titular aYaMY da coSTa MiGiYaMa, matrícula nº 57234932/1, 
de férias no período de 03/11/2021 a 02/12/2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 724403
Portaria Nº 01989/2021-GaB/seMas, de 04.11.2021
Servidora: diaNa da SilVa caSTro
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 54189441/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pela diretoria de Bioeconomia 
Mudanças climáticas e Serviços ambientas, durante o impedimento da ti-
tular caMillE BENdaHaN BEMErGUY, matrícula nº 5958908/1, no período 
de 02/11/2021 a 20/11/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, em exercício

Protocolo: 724405

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01998/2021 - 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° 
2021/1120818 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 111/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa BaNco do ESTado do Pará 
S.a - BaNPará, os servidores: Geraldo Magella Teixeira (Titular), matrícula 
nº 5958309/1 como fiscal Titular e Cláudio da Silva Bittencourt Júnior (Su-
plente), matrícula nº 5939990/2 como fiscal Suplente, a contar da data da 
assinatura do contrato em 28 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, 04 de novembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JESSica BrilHaNTE MacHado
diretora de Gestão administrativa e financeira, em exercício

Protocolo: 724082

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo da Portaria 1983/2021 - GaB/seMas 
- desiGNaÇÃo de FiscaL - coNtrato Nº 114/2021-seMas e em-
presa driVe a iNForMÁtica Ltda - FiLiaL ParÁ
Publicado no doE Nº 34.756 de 04/11/2021
Nº da Publicação: 723914
onde se lê: 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
Leia-se: a diretora de Gestão administrativa e financeira, em exercício 
no uso das atribuições que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria 
Nº 01929, de 26 de outubro de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 
34.749, de 27 de outubro de 2021

Protocolo: 724761
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errata da PUBLicaÇÃo da Portaria 1984/2021 - GaB/seMas 
- desiGNaÇÃo de FiscaL - coNtrato Nº 116/2021-seMas e em-
presa raFaeL rodriGUes da rocHa 90553616234
Publicado no doE Nº 34.756 de 04/11/2021
Nº da Publicação: 723919
onde se lê: 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
Leia-se: a diretora de Gestão administrativa e financeira, em exercício 
no uso das atribuições que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria 
Nº 01929, de 26 de outubro de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 
34.749, de 27 de outubro de 2021

Protocolo: 724766

.

.

coNtrato
.

coNtrato 115/2021-seMas/Pa
Pregão Eletrônico 33/2021-SEMaS/Pa
Processo PaE 2021/679235-SEMaS/Pa
objeto: contratação de empresa especializada na comercialização de re-
feições por quilo, tipo self service e lanches aos servidores, terceirizados e 
estagiários através da concessão de espaço na SEMaS.
Valor Global: cláUSUla QUarTa - 4.1 a proposta ofertada pela concessio-
nária para a Taxa Mensal de ocupação não poderá ser inferior ao valor de 
r$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais). cláUSUla QUiNTa - 5.2 o pre-
ço do quilo praticado no almoço self service será de no máximo r$ 33,80. 
Esse valor foi obtido com base na pesquisa de preço realizada junto a 
restaurantes que exploram este tipo de serviços localizados nas imediações 
da coNcEdENTE. o valor máximo da refeição do prato feito é de r$ 14,00.
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
assinatura: 29/10/2021
contratado: fc rocHa ProdUÇÕES E EVENToS EirEli (cNPJ 
12.396.055/0001-41)
Endereço: rodovia Br 422 km 04, n° 04; Bairro industrial, cEP: 68.455-
130, fone (94) 98118-9158, fcrochaproducoeseeventos@hotmail.com, Tu-
curuí/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 724744

diÁria
.

Portaria Nº 2003/2021 - GaB/seMas 04 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo: Proceder a reordenação, incluindo desmontagem, deslocamento, 
montagem e possível adaptação elétrica do mobiliário e de materiais da 
Unidade regional de Marabá
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 07/11 a 18/11/2021 – 11 e ½ diárias.
Servidores:
- 5951613/1 - lEoNaldo MarQUES PaMPloNa - (auxiliar operacional)
- 5952130/1 - JoSafaT loPES cardoSo - (auxiliar operacional)
- 5960926/1 - Joao NilToN da SilVa PErEira - (auxiliar operacional)
- 5946516/1 - SYlVio alVES BaTiSTa E SilVa - (Secretário de diretoria)
- 5654815/1 - Joao MarTiNHo coNdE alEiXo - (Motorista)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão ad-
ministrativa e financeira, em exercício, PorTaria Nº 1929/2021 de 26 
de outubro de 2021, publicada no doE nº 34.749, do dia 27 de outubro 
de 2021.

Protocolo: 724251
Portaria Nº 2006/2021 - GaB/seMas 04 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo: Visando licenciamento ambiental do empreendimento Magellan 
Minerais Prospecção Geológica ltda, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/itaituba/Pa.
Período: 03/11 a 07/11/2021– 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5960930/ 1 - THoMaS adaN SilVa MoraES - (TEcNico EM GESTao dE 
MEio aMBiENTE)
- 5936169/ 2 - adriaNa fiGUEirEdo foNSEca - (TEcNico EM GESTao 
dE MEio aMBiENTE)
- 5914579/ 3 - Marcia Maria PENalBEr dE MENEZES – (TEcNico EM 
GESTao dE MEio aMBiENTE)
- 5952154/ 2 - ValdiNEia alVES ViEira - (GErENTE )
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão ad-
ministrativa e financeira, em exercício, PorTaria Nº 1929/2021 de 26 
de outubro de 2021, publicada no doE nº 34.749, do dia 27 de outubro 
de 2021.

Protocolo: 724712
Portaria Nº 1997/2021 - GaB/seMas 03 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo: reunião informativa do cadastro ambiental rural – car, módulo 
PcT e validação de uso e cobertura solo para os remanescentes quilombo-
las do território de Poacê no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.

origem: Belém/Pa
destino: Moju/Pa.
Período: 08/11 a 09/11/2021 – 01 e ½ diária.
Servidores:
- 5955043/1 - rafaEla MENEZES BarBoSa - (assistente administrativo)
- 5954872/1 - laYSE PErEira faVacHo da rocHa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5954984/1 - rENaTa BaliEiro loPES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5961613/1 - lUciaNo loUZada do coUTo - (diretor)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão ad-
ministrativa e financeira, em exercício, PorTaria Nº 1929/2021 de 26 
de outubro de 2021, publicada no doE nº 34.749, do dia 27 de outubro 
de 2021.

Protocolo: 724054
Portaria Nº 1753/2021 - GaB/seMas 01 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústrias madeireiras, para subsi-
diar a análise técnica de avaliação de Estudos de Coeficiente de Rendimen-
to Volumétrico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa, rurópolis/Pa, altamira/Pa e Tucuruí/Pa
Período: 07/11 a 15/11/2021 – 08 e ½ diárias.
Servidores:
- 5952149/1 - ricHard PiNHEiro rodriGUES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57227646/4 - MicHEllE Maria corrEa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57194272/1 - JoElcio SoSiNHo caScaES - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 712432
Portaria Nº 1786/2021 - GaB/seMas 07 de oUtUBro de 2021.
objetivo: fiscalização na UNidadE dE coNSErVaÇÃo rEfÚGio da Vida 
SilVESTrE TaBUlEiro do EMBaUBal e rESErVa dE dESENVolViMENTo 
SUSTENTáVEl ViTÓria dE SoUZEl, bem como em seu entorno.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Senador José Porfírio/Pa, altamira/Pa, Vitoria do Xingu/Pa e Porto 
de Moz/Pa.
Período: 25/10 a 03/11/2021 –9 e ½ diárias.
Servidores:
- 6403561/ 2 - Maria aUGUSTa dE JESUS liMa- (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5888396/ 2 - PaTricK diNiZ alVES QUiNTEla - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 714830
Portaria Nº 1787/2021 - GaB/seMas 07 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Pacajá/Pa
Período: 05/10 a 30/10/2021 – 25 e ½ diárias.
Servidores:
- 57189271/1 - WallacE fariaS corrÊa - (cB BM)
- 57189199/1 - dElcio fErrEira da coSTa - (cB BM)
- 5422841/1 - MaNUEl Maria cardoSo PErEira - (cB BM)
- 54185171/1 - aNToNio MiGUEl QUarESMa do aMaral JÚNior - (SGT 
BM)
- 5932436/1 - ElToN diaS caValHEiro - (Sd BM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 714864
Portaria Nº 1788/2021 - GaB/seMas 07 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, no 
município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingú/Pa.
Período: 05/10 a 30/10/2021 – 25 e ½ diárias.
Servidores:
-57029171- EMaNUEl MoNTEiro da coNcEiÇÃo - (Policial Militar)
-5700353 - aldo caldaS dE PiNa JUNior - (Policial Militar)
-54194823 - daNiEl SoUZa araÚJo - (Policial Militar)
-541931981 - clEYToN HildEBErG MaGalHÃES lEal (Policial Militar)
-5734142 - lUiS NaZarENo BaTiSTa XaViEr - (Policial Militar)
-5917597 - WENdEll aliSoN fEliX dE SoUZa - (Policial Militar)
-57027041 - SilaS Maia BarroSo - (Policial Militar)
-57221772 - Marcia dE aNdradE alBUQUErQUE SilVa riBEiro - (Po-
licial Militar)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 715718
Portaria Nº 1793/2021 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento. .
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: São felix do Xingu/Pa
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Período: 05/10 a 30/10/2021 – 25 e ½ diárias.
Servidores:
- 57173931/1 - adEliNo JoSÉ loUrEiro NETo NaSciMENTo- (Bombeiro 
Militar)
- 5826888/1 - JoÃo PaUlo dE SoUSa oliVEira - (Bombeiro Militar)
- 57217917/1 - daNiEla raiol dE alMEida NaSciMENTo - (Bombeiro 
Militar)
- 5932460/1 - JESUS fiGUEirEdo da PENHa - (Bombeiro Militar)
- 5430437/1 - JoSÉ aUGUSTo MarGalHo PaNToJa - (Bombeiro Militar)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 715727
Portaria Nº 1795/2021 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, no 
município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Pacajá/Pa.
Período: 18/10 a 30/10/2021 – 12 e ½ diárias.
Servidores:
-5187990/2 - dUrVal PoNTES fErrEira - (Perito criminal)
-5923282/2 - ErNildo foNSEca - (auxiliar operacional)
-5912934/2 - iVaNil GoNÇalVES - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 715807
Portaria Nº 1797/2021 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental na região do Mosaico de 
Unidades de conservação do lago de Tucuruí e nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tucuruí/Pa, Breu Branco/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Jacundá/Pa, 
Novo repartimento/Pa, Nova ipixuna/Pa e itupiranga/Pa
Período: 18/10 a 29/10/2021 – 11 e ½ diárias
Servidores:
-5824591/2 - fraNciSca SolaNGE GoMES cHaVES - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
-5954925/ 1 - HUGo dElEoN doS SaNToS diaS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 715891
Portaria Nº 1796/2021 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento. .
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Pacajá/Pa
Período: 05/10 a 30/10/2021 – 25 e ½ diárias.
Servidores:
- 54193093-1 - aNTÔNio rodriGUES da SilVa JUNior – (Policial Militar)
- 57221864-1 - rEiNaldo SENa dE SoUSa - (Policial Militar)
- 57232631-1 - JoÃo PaUlo dE SoUZa rodriGUES - (Policial Militar)
- 57222394-1 - JoSUÉ MaToS ESTUMaNo - (Policial Militar)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 715893
Portaria Nº 1799/2021 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, no 
município de São félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Pacajá/Pa e São félix do Xingu/Pa.
Período: 05/10 a 30/10/2021 – 25 e ½ diárias.
Servidores:
-5040485 - aldEcY da coSTa MoraES - (Perito criminal)
-5955841 - EdValdo SaMPaio BicHo - (auxiliar operacional)
-57195147 - MaNoEl fraNciSco fErrEira MarQUES JUNior - (Moto-
rista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 715997
Portaria Nº 1800/2021 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização Ambiental Integrada com os órgãos 
que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, no Muni-
cípio citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Pacajá/Pa.
Período: 05/10 a 30/10/2021 – 25 e ½ diárias.
Servidores:
-5954923/1 - adriElE racHor TaGliEBEr - (TEcNico EM GESTao dE 
MEio aMBiENTE)
-5953252/1 - Karla KaroliNE lEiTE do roSario - (TEcNico EM GES-
Tao dE MEio aMBiENTE)
-5954940/1 - faBio BENTES PiNHEiro - (TEcNico EM GESTao dE MEio 
aMBiENTE)
-57175253/1 - WElliNGToN PrESTES dE liMa NaSciMENTo - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 716388

Portaria Nº 1802/2021 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização Ambiental Integrada com os órgãos 
que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, no muni-
cípio citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa.
Período: 05/10 a 30/10/2021 – 25 e ½ diárias.
Servidores:
-5954893/1 - BrUNNo doS SaNToS fErNaNdES - (TEcNico EM GESTao 
dE MEio aMBiENTE)
-5954905/1 - dEYSE JacQUEliNE da PaiXao MalcHEr - (TEcNico EM 
GESTao dE MEio aMBiENTE)
-73504298/3 - JEffErSoN SalVador liMa PadilHa da SilVa - (TEcNi-
co EM GESTao dE MEio aMBiENTE)
-5943128/1 - EliElSoN dE JESUS MEdEiroS SoUSa - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 716470
Portaria Nº 1829/2021 – GaB/seMas 15 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, no 
município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: BElÉM/Pa.
destino: PacaJá/Pa.
Período: 05/10 a 30/10/2021 – 25 e ½ diárias
Servidores:
- 54193093 – aNTÔNio rodriGUES da SilVa JÚNior - (Policial Mi-
liTar)
- 572218641 - rEiNaldo SENa dE SoUSa - (Policial MiliTar)
- 57232631 – JoÃo PaUlo dE SoUZa rodriGUES - (Policial MiliTar)
- 572223941 – JoSUÉ MaToS ESTUMaNo - (Policial MiliTar)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 717744
Portaria Nº 1848/2021 - GaB/seMas 19 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: São félix do Xingú/Pa
Período: 07/10 a 28/10/2021 – 21 e ½ diárias
Servidores:
- 5940495 - GaBriEl ÂNGElo dE oliVEira SaNToS - (Policial civil)
- 54192977 - iVaNildo ESPÍNdola da SilVa JÚNior - (Policial civil)
- 57200175 - SilaS cHaVES aPiNaGÉS - (Policial civil)
- 5940325 - JUScEliNo MEira TEiXEira JÚNior - (Policial civil)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 718071
Portaria Nº 1859/2021 - GaB/seMas 19 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Pacajá/Pa
Período: 05/10 a 30/10/2021 – 25 e ½ diárias
Servidores:
- 5205263 - aNa lÚcia SoUSa PErEira - (Policial civil)
- 71480 - aNToNio PEdro BoNfiM PaNToJa - (Policial civil)
- 54187803 - rUBENS NaZarÉ fErrEira doS SaNToS JUNior - (Policial 
civil)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 718396
Portaria Nº 1860/2021 - GaB/seMas 19 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, no 
município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Pacajá/Pa
Período: 17/10 a 30/10/2021 – 13 e ½ diárias
Servidor:
- 2005280 - aurélio Walcyr rodrigues de Paiva – (Policial civil)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 718407
Portaria Nº 1865/2021 - GaB/seMas 20 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização Ambiental em barragens de acumu-
lação de água nos municípios citados..
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS, rEdENÇÃo, cUrioNÓPoliS E 
BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa
Período: 16/10 a 28/10/2021 – 12 e ½ diárias.
Servidores:
-5936342/ 2-alVaro dE caSTro PacHEco JUNior - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
-7565492/ 2 - WilSoN loBaTo MoNTEiro JÚNior- (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
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-55587537/1 - carla TaTiaNi do carMo PErEira- (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
-5954935/1 - BrENdo lUiZ araÚJo alVES-(Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
-5927741/ 3 - JUVENal JUarEZ aNdradE da SilVa NETo-(Técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
-57234893/ 2 - VaNESSa PiNHEiro caSTElo - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5654807/ 1 - JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa -(Motorista)
- 57194272/1 - JoElcio SoZiNHo caScaES - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 718665
Portaria Nº 1930/2021 - GaB/seMas 26 de oUtUBro de 2021.
objetivo: acompanhar “Simulado de ruptura Hipotética da Barragem do 
Bandeira” no empreendimento Buritirama Manganês.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá(Vila União)Pa
Períodos:09/11 à 11/11/2021- 02 e ½ Diarias.
Servidores:
- 5954968/ 1 - lUaN alEXaNdrE MarTiNS dE SoUSa- (Técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 57214834/1- SaNdro foro TriNdadE - (Técnico Em Gestão de infra
-Estrutura)
-5954929/1 - Sara NaYara da SilVa HaGE- (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 721160
Portaria Nº 1939/2021 - GaB/seMas 26 de oUtUBro de 2021.
objetivo: apurar denúncia de crime ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: canaã dos carajás/Pa
Período: 25/10 a 29/10/2021– 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954910/ 1 - YaSMiM dE aNdradE raMoS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5903180/2 - raÍSSa da SilVa loPES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5892985/ 2 - raPHaEl loBaTo Prado NEVES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 721765
Portaria Nº 1946/2021 - GaB/seMas 27 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental em conjunto com a Polícia 
Federal, a fim de coibir possíveis crimes ambientais. Além de identificar 
atividades irregulares ou ilícitas durante o período de fiscalização, no mu-
nicípio citado e arredores.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 18/10 a 30/10/2021– 12 e ½ diárias.
Servidores:
- 57191997/3 - daVid oliVEira lUZ - (TEcNico EM GESTao dE PESca 
E aQUicUlTUra)
- 5959964/1 - aNa PaUla riBEiro MEdEiroS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 721881
Portaria Nº 1952/2021- GaB/seMas 28 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: fiscalização em conjunto com operação coordenada pela SEGUP.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Breves/Pa
Período: 18/10 a 30/10/2021 – 12 e ½ diárias.
Servidores:
- 5893920/ 3 - raQUEl SoarES SoUZa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57214826/ 1 - iVaN ModESTo MorEira JUNior - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 722209
Portaria Nº 1957/2021- GaB/seMas 28 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 ao público atendido por órgãos conveniados (EMaTEr e Secretarias 
Municipais de Meio Ambiente) através de Mutirão de retificação de Cadas-
tro ambiental rural - car dos municípios da região do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tucuruí/Pa, altamira/Pa e Medicilândia.
Período: 06/11 a 14/11/2021 – 12 e ½ diárias.
Servidores:
- 57191870/ 4 - daNiEl laMEla aBUd - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 97571421/ 2 - VEriSSiMo cESar SoUSa da SilVa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)

- 5954995/ 1 - SaMUEl da coSTa doS SaNToS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5955018/ 1 - THaYSSa criSTiNa SaNToS dE SoUSa - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57194236/ 1 - MicHEl roBSoN dE SoUZa NaZarE - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 722275
Portaria Nº 1987/2021 - GaB/seMas 03 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo: Subsidiar emissão de parecer e nota técnica de processos de 
licenciamento ambiental e manutenção de licenças dos empreendimentos 
localizados, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa, Porto de Trombetas/Pa e oriximiná/Pa
Período: 08/11 a 14/11/2021 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 5955123/1 - daNiEllE dE liMa fariaS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954982/1 - BrUNa roBErTa PErEira lira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5951679/1 - ciNTHYa KarEN aSSUNcao do roSario dUarTE - (Téc-
nico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão admi-
nistrativa e financeira, em exercício.
PorTaria Nº 1929/2021 de 26 de outubro de 2021, publicada no doE 
nº 34.749, do dia 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 723491
Portaria Nº 1991/2021 - GaB/seMas 03 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústrias Madeireiras, no município 
citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Moju/Pa
Período: 16/11 a 20/11/2021– 04 e ½ diárias
Servidores:
- 5926171/3 - lariSSa dE carValHo liMa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5927793/2 - cHarlES alVES MaciEl NETo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57196924/1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão admi-
nistrativa e financeira, em exercício.
PorTaria Nº 1929/2021 de 26 de outubro de 2021, publicada no doE 
nº 34.749, do dia 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 723529
Portaria Nº 1994/2021 - GaB/seMas 03 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo: Vistoria técnica referente a processos de licenciamento ambien-
tal
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 08/11 a 12/11/2021 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5141818/ 1 - caSSilda do Socorro diaS dE MoraES - (Engenheiro 
Químico)
- 5955132/ 1- lUaN liMa coElHo oliVEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 8400937/ 1 - NaYara MoNTEiro BarrEiroS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão admi-
nistrativa e financeira, em exercício.

Protocolo: 723664
Portaria Nº 1995/2021 - GaB/seMas 03 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo: realizar procedimento de vistoria técnica pré-exploratória dos 
processos de Plano de Manejo florestal Sustentável, além de vistoria pós
-exploratória em processos, localizados na zona rural do município de Juru-
ti.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Juruti/Pa
Período: 08/11 a 17/11/2021 – 09 e ½ diárias.
Servidores:
- 57215264/1 – SoliMara MorEira SoUZa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5888888/3 – EVErToN araUJo caValcaNTE - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão admi-
nistrativa e financeira, em exercício.
PorTaria Nº 1929/2021 de 26 de outubro de 2021, publicada no doE nº 
34.749, do dia 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 723700
Portaria Nº 2005/2021 - GaB/seMas 04 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo: Proceder a reordenação, incluindo desmontagem, deslocamento, 
montagem e possível adaptação elétrica do mobiliário e de materiais da 
Unidade regional de Marabá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
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origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 08/11 a 18/11/2021 – 10 e ½ diárias.
Servidores:
- 55587749/2 - WaNdErSoN fEliSMiNo da SilVa SoUZa - (assistente 
de informática / Gerente)
- 5960919/1 - HaNdErSoN rafaEl BraGa rodriGUES - (Técnico em 
Gestão de informática)
- 5943119/1 - JoSE rUBENi liMa dE aBrEU - (Motorista)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão ad-
ministrativa e financeira, em exercício, PorTaria Nº 1929/2021 de 26 
de outubro de 2021, publicada no doE nº 34.749, do dia 27 de outubro 
de 2021.

Protocolo: 724487
Portaria Nº 2004/2021 - GaB/seMas 04 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo: acompanhamento/ entrega de inscrição do car para o território 
quilombola de Muiraiteua do município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Miguel do Guamá/Pa.
Período: 26/10/2021– ½ diária.
Servidores:
- 5954872/1 - laYSE PErEira faVacHo da rocHa - (TEcNico EM GES-
Tao dE MEio aMBiENTE)
- 5954984/1 - rENaTa BaliEiro loPES - (TEcNico EM GESTao dE 
aGroPEcUaria)
- 80845193/1 - MarcElo SilVa aUZiEr – (TEcNico EM GESTao dE 
aGroPEcUaria)
- 5961613/1 - lUciaNo loUZada do coUTo - (ENGENHEiro SaNiTa-
riSTa aMBiENTal)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão ad-
ministrativa e financeira, em exercício, PorTaria Nº 1929/2021 de 26 
de outubro de 2021, publicada no doE nº 34.749, do dia 27 de outubro 
de 2021.

Protocolo: 724479

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 697 de 03 de novembro de 2021
autorizar o afastamento da servidora Elizâne Silveira de Jesus, matrícula 
n° 5950050, no período de 02 a 04/11/2021, com destino a Santarém-Pa. 
Objetivo: Reunião administrativa com as secretarias da Calha Norte, a fim 
de realizarem acordo de cooperação institucional. as despesas de viagem 
serão de responsabilidade do programa arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 724753
Portaria Nº 701 de 04 de novembro de 2021.
art. 1º. designar os membros abaixo relacionados, para constituírem a 
comissão especial que fará análise e aprovação dos estudos submetidos ao 
Edital referente ao Procedimento de Manifestação de interesse nº 01/2021.

dadoS PErfil
Nome: Gil MENdES SalES

Matrícula: 57204719
lotação: idEflor-Bio

PrESidENTE

Nome: PEdro BErNardo da SilVa NETo
Matrícula: 55588924
lotação: idEflor-Bio

MEMBro

Nome: alBErT iVY liMa PErEira
Matrícula: 57213092
lotação: idEflor-Bio

MEMBro

Nome: rUBENS dE aQUiNo oliVEira
Matrícula: 57198137
lotação: idEflor-Bio

MEMBro

Nome: EdSoN crUZ BarBoSa
Matrícula: 57201148
lotação: idEflor-Bio

MEMBro

art. 2º Esta Portaria terá duração de 12 (doze) meses a contar da data de 
sua publicação.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº 700 de 04 de novembro de 2021
art. 1º. alterar a PorTaria N° 077 de 06/02/2020, publicada no doE nº. 
34.118 de 13/02/2020, de criação de Grupo Técnico - GT, referente à com-
posição do Grupo de Trabalho Multidisciplinar.
art. 2º. ficam designados os membros abaixo relacionados para compor 
o Grupo Técnico:

TiTUlar SUPlENTE PErfil
Gracialda costa ferreira

Matrícula: 5961452
Karina dos Santos cardoso

Matrícula: 57189985 coordenador

Karla lessa Bengtson
Matrícula: 5560918

Patrícia Medeiros Miralha
Matrícula: 23221 Membro

Vicenta de Paula Paiva Neto
Matrícula: 80845514

daniel da costa francez
Matrícula: 57204718 Membro

rubens de aquino oliveira
Matrícula: 57198137

Pedro Henrique oliveira Simões
Matrícula: 5610492 Membro

Maria do Perpétuo Socorro rodrigues de almeida
Matrícula: 5615003

albert ivy lima Pereira
Matrícula: 57213092 Membro

Gil Mendes Sales
Matrícula: 57204719

Pedro Bernardo da Silva Neto
Matrícula: 55588924 Membro

diana castelo Monção de Souza
Matrícula: 7001229

ivana de Melo antunes costa Matrícula: 
5902555 Membro

art.3º. Esta Portaria terá duração de 12 (doze) meses a contar da data de 
sua publicação.
art.4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 724740

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 18/2021
ParTES: idEflor-Bio E a EMPrESa rcN coMÉrcio E SErViÇoS lTda
oBJETo: contratação de empresa especializada para fornecimento de ca-
rimbos e acessórios de carimbos, visando atender as demandas do insti-
tuto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará 
– IDEFLOR-Bio, conforme especificações, estimativas de quantidades e va-
lores contidos no Termo de referência.
Valor: r$ 5.002,10 (cinco mil e dois reais e dez centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: fonte – 0656; Natureza da despesa – 
33.90.30; PTrES – 798338.
aSSiNaTUra: 03/11/2021
ViGÊNcia: 03/07/2021 a 02/11/2022
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
contratante
JoSÉ lUiZ SoUZa
rcN coMÉcio E SErViÇoS lTda
contratada

Protocolo: 724509

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 702 de 04 de novembro de 2021
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – cargo: luana Wanessa assunção Silva - 5904889 - 
auxiliar operacional
PTrES: 798689
fonte: 0116009325
Elemento: 3.33.90.30.. r$  1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
ação: 263.374
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 724733

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 704 de 04 de novembro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1237156 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar de reuniões institucionais juntamente com fórum das 
Secretárias de Meio ambiente da região da calha Norte
origem: Belém-Pa
destino: Santarém-Pa
Período:  03 a 06/11/2021 - 3,5 (três e meia) diárias
Servidor: Maria do Perpétuo Socorro rodrigues de almeida - 5615003 - 
diretor
Sebastião Magno castello Branco oliveira - 27545 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº 699 de 03 de novembro de 2021
fundamento legal:  conforme o processo nº 2021/1222594 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: acompanhamento e orientação técnica da atividade de preparo 
de área
origem: altamira-Pa
destino: Gurupá-Pa
Período: 06 a 10/12/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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Portaria Nº 698 de 03 de novembro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1222606 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Suporte e apoio logístico no acompanhamento e orientação téc-
nica da atividade de preparo
origem: altamira-Pa
destino: Placas-Pa
Período: 13 a 24/12/2021 - 11,5 (onze e meia) diárias
Servidor: cleison dos Santos Vieira - 5961323 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 695 de 03 de novembro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1233767 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar o processo de irrigação dos viveiros instalados nas al-
deias cajueiro, Tekohaw e canindé, acompanhamento à Produção de Mu-
das, selecionar as áreas para o Plantio dos Safs, orientação para o Preparo 
de área Mecanizada, realizar distribuição de mudas e acompanhar a coleta 
de solo para análise
origem: Marabá-Pa
destino: Paragominas-Pa
Período: 07 a 13/11/2021 - 6,5 (seis e meia) diárias
Servidor: Jefferson de Melo Campos - 5909053 - Técnico em Gestão Am-
biental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 724725

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º115/2021 - GaB.sec/seGUP
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, Sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o coNTraTo Nº 019/2021-fESPdS/SEGUP/Pa, cele-
brado junto a empresa MaX MoVE coMÉrcio dE MoVEiS E TraNSPor-
TES EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 03.963.184/0001-83, oriundo do 
Processo nº 2021/924082, cujo objeto é a contratação de empresa para 
fornecimento de mobiliários, a fim de atender as demandas de projetos do 
fundo Estadual de Segurança Publica e defesa Social, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com 
as condições e especificações do Termo de Referência;
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 nº 019/2021-fESPdS/SEGUP/Pa:
- HErMiNio GUilHErME MarQUES calViNHo, Mf 5827671, Presidente 
da comissão;
- carla Maria dE MacEdo ESTacio, Mf 5891422, Membro da comissão.
- SUSaNa daS GraÇaS carPiNa cHaVES, Mf 57221689-1, Membro da 
comissão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Segurança Publica do Estado do Pará

Protocolo: 724448
Portaria N.º 1.663/2021 - GaB.saGa/seGUP
Belém/Pa, 04 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° 181/2021 - SEGUP/Pa, oriundo do Pregão 
Eletrônico nº 027/2020 - SENaSP/MJ celebrado junto a empresa SoS SUl 
rESGaTE coM. E SErV. dE SEGUraNÇaS E SiNaliZaÇÃo lTda., inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº 03.928.511/0001-66, decorrente do Processo nº 
2021/331260, cujo objeto aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo dE ProTEÇÃo 
INDIVIDUAL (EPI) de combate a incêndio, a fim de atender as necessida-
des do corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBM/Pa;
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, o 
art. 3 do 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° 181/2021-SEGUP/Pa:
- SUB TEM BM rr roNaldo TEiXEira SilVa, Mf: 51624751-cBM, Presi-
dente da comissão;
- cBBM KaroliNE aUriNETH SilVa caMPoS, Mf: 57189233-cBM, Mem-
bro da comissão;
- alBa alMEida dE oliVEira, Mf: 54186054-GPS/SEGUP, Membro da 
comissão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 724439

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº1662/2021-saGa
Belém, 04 de novembro de 2021
coNSidEraNdo: o Processo nº 2021/1249339, e Mem. Nº 543/2021-
GaB.Siac, de 03.11.2021.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº1470/2021-SaGa, de 04.10.2021, publica-
da no doE nº 34.724, de 05.10.2021, que concedeu 30 (trinta) dias de fé-
rias regulamentares ao servidor JoNaTaS raBElo GalVÃo, coordenador 
lab.Tec.contra lavagem dinheiro, Mf 5876842/4, 2020/2021, no período 
de 01.11 a 30.11.2021.
r E S o l V E:
designar o servidor JoSÉ rENaTo raBElo SilVa, Gerente de inteligência, 
Mf57192661/2, para responder pelo cargo de coordenador lab.Tec.contra 
lavagem dinheiro, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 724417

.

.

errata
.

errata do terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 163/2021-seGUP/Pa 
PUBLicado No doe Nº 34.722, do dia 04/10/2021- ProtocoLo 
711848
onde se lê: docente da disciplina Pública.
Leia-se: docente da disciplina relações internacionais e Segurança Pú-
blica
errata do coNtrato Nº 194/2021-seGUP/Pa PUBLicado No 
doe Nº 34.728, do dia 07/10/2021- ProtocoLo 713766
onde se lê: docente da disciplina Gestão, Proteção ambiental e Seguran-
ça Pública.
Leia-se: docente da disciplina relações internacionais e Segurança Pú-
blica

Protocolo: 724414

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 004/2018 – seGUP/Pa
Processo: 2018/78968
Exercício: 2021
origem: dispensa de licitação nº 002/2018 – SEGUP.
objeto: constitui objeto desse instrumento a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio a contar 
07/11/2021 e o término em 06/11/2022, e o reajuste de preços, que ocor-
rerá com base no índice iGP-M, correspondente ao percentual 5,558840%, 
referente ao período de maio de 2021 a setembro de 2021, passando o 
valor mensal de r$ 39.797,58 (Trinta e nove mil setecentos e noventa e 
sete reais e cinquenta e oito centavos) para r$ 42.009,88 (Quarenta e dois 
mil nove reais e oitenta e oito centavos) e o valor global de r$ 238,785,48 
(duzentos e trinta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta 
e oito centavos) passando para r$ 504.118,56 (quinhentos e quatro mil 
cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos).
fundamentação legal: Parecer Jurídico 536/2021- coNJUr/SEGUP
data da assinatura: 27/10/2021
Vigência: 07/11/2021 à 06/11/2022.
Programação orçamentária: Gestão da Tecnologia da informação e co-
municação: 21.101.06.126.1508.8238; fonte: 0101; Natureza: 339040; 
ação: 232377 e Pi: 4120008238c.
contratado: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa
cNPJ: 05.059.613/0001-18
Endereço: rodovia augusto Montenegro, Km 10, centro administrativo de 
Estado, icoaraci, Belém /Pa, cEP: 66820-000.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.

Protocolo: 724347

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aviso de licitação do rdc nº 09/2021-FisP
o fundo de investimento de Segurança Pública, através de seu Presidente, 
comunica que realizará licitação, na modalidade rdc, do tipo menor pre-
ço global, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada na área de engenharia e 
arquitetura para realização de obra de reforma do bloco c, salas de aula 
do iESP.
daTa da aBErTUra: 29/11/2021.
Hora da aBErTUra: 09h30
local: www.gov.br/compras.
oBS: o presente Edital encontra-se disponível no endereço eletrôni-
co www.compraspara.pa.gov.br.
coNTaToS: (91) 3184-2529 / 3225-1012.
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
Presidente da cPl/fiSP

Protocolo: 724739
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aviso de licitação do rdc nº 08/2021-FisP
o fundo de investimento de Segurança Pública, através de seu Presidente, 
comunica que realizará licitação, na modalidade rdc, do tipo menor pre-
ço global, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada na área de engenharia e 
arquitetura para realização de obra de reforma da delegacia da Polícia civil 
de Salinópolis/Pa.
daTa da aBErTUra: 30/11/2021.
Hora da aBErTUra: 09h30
local: www.gov.br/compras.
oBS: o presente Edital encontra-se disponível no endereço eletrôni-
co www.compraspara.pa.gov.br.
coNTaToS: (91) 3184-2529 / 3225-1012.
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
Presidente da cPl/fiSP

Protocolo: 724755
aViso de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 017/2021-SEGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica 
que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do 
tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, 
modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE MENor PoTENcial ofEN-
SiVo – iMPo, para estruturar o comando de Missões Especiais – cME 
da Polícia Militar do Estado do Pará, com recurso oriundo do convênio nº 
907362/2020 firmados entre a SEGUP/PA e SEGEN-MJSP, de acordo com 
as condições e especificações do Termo de Referência, Anexo I do edital.
daTa da aBErTUra: 18/11/2021.
HORA DA ABERTURA: 09:30 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 
925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 04 de novembro de 2021.
caroline de almeida Martins
Pregoeira SEGUP

Protocolo: 724484

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa N° 004/2021-seGUP/Pa
autorizo nos termos do artigo 24, inciso ii da lei n° 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, com suas posteriores modificações, a Dispensa de Licitação, 
referente ao Processo n° 2021/591100, que tem por objeto a contrata-
ção da empresa NoVa forMalTa iNd E coM dE MaT. MiliTarES lTda 
–EPP , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 14.550.838/0001-63, localizada na 
Estrada das figueiras, Qd 19, lote 07, 2º loteamento das chácaras, rio
-Petrópolis, duque de caxias/rJ, 915, cEP 25.233-022, cujo objeto é a 
aquisição de Medalha do Mérito de Ensino integrado de Segurança, com 
valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme solicitação, especifi-
cação e fundamentação constante nos autos.
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 724381

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de disPeNsa N° 004/2021-se-
GUP/Pa
Nesta data, raTifico o termo de dispensa n° 004/2021-SEGUP/Pa, com 
fundamento no art. 26, II, da Lei 8.666/93, com suas posteriores modifi-
cações.
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 724383

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1650/2021-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

Protocolo: 724308

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1661/2021-saGa
Belém, 04 de novembro de 2021
coNSidEraNdo: o Processo nº 2021/1236132, e Mem. nº 16/2021-ar-
QUiVo, de 28.10.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº1470/2021-SaGa, de 04.10.2021, pu-
blicada no doE nº 34724, de 05.10.2021, que concedeu 30(trinta) dias 
de férias regulamentares à servidora lENilda PaNToJa coSTa, Secre-
tária de diretoria, Mf nº 5918500/3, 2020/2021, no período de 01.11 a 
30.11.2021.
r E S o l V E:
Retificar o período de gozo de férias da servidora LENILDA PANTOJA COS-
Ta, Secretária de diretoria, Mf nº 5918500/3, 2020/2021, do período de 
01.11 a 30.11.2021, para 16.11 a 15.12.2021, por necessidade de serviço.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 724389
Portaria Nº 1660/2021-saGa
Belém, 04 de novembro de 2021
coNSidEraNdo: Processo nº2021/1249380 e Mem. Nº12/2021-coNJU,-
de 03.11.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 234/2020-SaGa, de 19.02.2020, publi-
cada no doE nº34.124, de 20.02.2020, que interrompeu as férias da ser-
vidora lara ViNaGrE SEfEr, assessor iii, Mf 8011824/2, 2019/2020, a 
partir de 18.02.2020. ficando 15(quinze) dias restante, para usufruir em 
data oportuna, por necessidade de serviço.
r E S o l V E:
i-Tornar sem efeito a PorTaria Nº1234/2021-SaGa,de 16.08.2021,publi-
cada no doE nº34.672, de 17.08.2021, que concedeu 15(quinze) restante 
do período de gozo de férias à servidora lara ViNaGrE SEfEr, assessor 
iii, Mf 8011824/2, no período 10.12 a 24.12.2021, referente ao exercício 
2019/2020.
ii- conceder 15(quinze) restante do período de gozo de férias à  servidora 
lara ViNaGrE SEfEr, assessor iii, Mf 8011824/2, no período 21.12 a 
04.01.2022, referente ao exercício 2019/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 724349

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 114/2021-GaB/crH
Belém, 03 de novembro de 2021
o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo n° 2021/786803, e a decisão n° 
1327093/2021 - TrE/PrE/aSPrE.
coNSidEraNdo: a Manifestação n° 058/2021-coNJUr/SEGUP.
rESolVE: Prorrogar a requisição dos servidores abaixo relacionados, para 
o Tribunal regional Eleitoral - TrE, até 04 de julho de 2023.

NoME carGo Mf
JorGE SaNTaNa crUZ caSTilHo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 31588837/1

PEdro MoNTEiro dE PaiVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 5107474/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretario de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 724292

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 217/2021 – ccc: NoMEia 
a CAP QOSPM RG 39707 CAROLINE PEDROSA DA SILVA, como fiscal do 
contrato nº 099/2021 – PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa idEa-
liNE coMErcial EirEli;registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 
03 de Novembro de 2021; EdiValdo SaNToS SoUZa – cEl QoPM rG 
18102; dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 724454
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 219/2021 – ccc: No-
MEIA a CAP QOSPM RG 39707 CAMILLA PONTES AZEVEDO, como fiscal 
do contrato nº 101/2021 – PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa 
iTaMar MarTiNS da SilVa; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/
Pa, 03 de Novembro de 2021; EdiValdo SaNToS SoUZa – cEl QoPM rG 
18102; dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 724516
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Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 221/2021 – ccc: No-
MEIA a CAP QOSPM RG 39707 CAMILLA PONTES AZEVEDO, como fiscal do 
contrato nº 107/2021 – PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa PGSa 
coMErcio lTda; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 03 de 
Novembro de 2021; EdiValdo SaNToS SoUZa – cEl QoPM rG 18102; 
dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 724530
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 220/2021 – ccc: No-
MEIA a CAP QOSPM RG 39707 CAMILLA PONTES AZEVEDO, como fiscal do 
contrato nº 103/2021 – PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa for-
MiS iNSTrUMENToS dE MEdiÇÃo lTda; registre-se, publique-se, cum-
pra-se; Belém/Pa, 03 de Novembro de 2021; EdiValdo SaNToS SoUZa 
– cEl QoPM rG 18102; dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 724523

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 134/21/di/dF, contida no doE nº 34.613 
do dia 17/06/2021; onde Lê-se: Servidores: SGT PM Jorge luiz das 
Mercês de Souza; cPf:237.537.222-00; Valor r$ 3.956,40.cB PM Jorge 
Victor Vieira acioli; Valor: r$ 3.798,00. cB PM denilson José Nascimento 
ferreira; cPf:000.337.532-37; Valor r$ 3.798,00. cB PM Jaqueline ri-
beiro dos Santos ; cPf:930.837.002-10; Valor r$ 3.798,00. cB PM Joyce 
capistrano acioli; cPf:965.766.852-20; Valor r$ 3.798,00. Sd PM adria-
no roger da costa de Souza; cPf:823.982.832-91; Valor r$ 3.798,00 . 
Leia-se: SGT PM Jorge luiz das Mercês de Souza; cPf:237.537.222-00; 
Valor r$ 3.956,40. cB PM Jorge Victor Vieira acioli; cPf:751.113.652-
49; Valor: r$ 3.798,00. cB PM denilson José Nascimento ferreira; 
cPf:000.337.532-37; Valor r$ 3.798,00. cB PM Jaqueline ribeiro dos 
Santos ; cPf:930.837.002-10; Valor r$ 3.798,00. cB PM Joyce capistrano 
acioli; cPf:965.766.852-20; Valor r$ 3.798,00. Sd PM adriano roger da 
costa de Souza; cPf:823.982.832-91; Valor r$ 3.798,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 724331

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 030/2021/cPL/
PMPa
PaE 2021/1209425
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, orZil coNSUlToria E TrEiNa-
MENTo lTda, inscrita sob o cNPJ nº 21.545.863/0001-14
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica com notória especialização na 
realização de cursos de capacitação profissional em A Nova Lei de Licita-
ções e contratos (lei nº 14.133/2021).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii c/c o art. 
13, Vi, da lei nº 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços 
que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 2.922,30 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais 
e trinta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.22 – Exposições, congressos e confe-
rência; Plano interno: 1050008832c; fonte de recurso: 0106 e/ou 0306 
(recursos Provenientes de Transferência - convênios e outros).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 04 de novembro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 724415
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 029/2021/cPL/
PMPa
PaE 2021/1209411
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, orZil coNSUlToria E TrEiNa-
MENTo lTda, inscrita sob o cNPJ nº 21.545.863/0001-14
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica com notória especialização na 
realização de cursos de capacitação profissional em Elaboração de Termo 
de referência e Projeto Básico - Nova lei 14.133/2021.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii c/c o art. 
13, Vi, da lei nº 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços 
que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 11.461,50 (onze mil, quatrocentos e sessenta e um 
reais e cinquenta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.22 – Exposições, congressos e confe-
rência; Plano interno: 1050008832c; fonte de recurso: 0106 e/ou 0306 
(recursos Provenientes de Transferência - convênios e outros).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.

daTa: 04 de Novembro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 724411
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 028/2021/cPL/
PMPa
PaE 2021/1209459
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, orZil coNSUlToria E TrEiNa-
MENTo lTda, inscrita sob o cNPJ nº 21.545.863/0001-14
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica com notória especialização na 
realização de cursos de capacitação profissional em Prestação de Contas de 
convênios – fundamentos, Execução e análise.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii c/c o art. 
13, Vi, da lei nº 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços 
que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 5.844,60 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro 
reais e sessenta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.22 – Exposições, congressos e confe-
rência; Plano interno: 1050008832c; fonte de recurso: 0106 e/ou 0306 
(recursos Provenientes de Transferência - convênios e outros).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 04 de Novembro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 724401

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
PaE nº 2021/1209459
O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 028/2021/cPl/PMPa, PaE nº 2021/1209459, visando à 
contratação de pessoa jurídica com notória especialização na realização de 
cursos de capacitação profissional em Prestação de Contas de Convênios – 
fundamentos, Execução e análise.
Valor: r$ 5.844,60 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e ses-
senta centavos).
Belém - Pa, 04 de novembro de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 724407
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 029/2021/cPl/PMPa, PaE nº 2021/1209411, visando à 
contratação de pessoa jurídica com notória especialização na realização de 
cursos de capacitação profissional em Elaboração de Termo de Referência 
e Projeto Básico - Nova lei 14.133/2021.
Valor: r$ 11.461,50 (onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cin-
quenta centavos).
Belém - Pa, 04 de novembro de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 724413
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 030/2021/cPl/PMPa, PaE nº 2021/1209425, visando à 
contratação de pessoa jurídica com notória especialização na realização de 
cursos de capacitação profissional em A Nova Lei de Licitações e Contratos 
(lei nº 14.133/2021).
Valor: r$ r$ 2.922,30 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta 
centavos).
Belém - Pa, 04 de novembro de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 724419

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 095/2021 – ccc/PMPa; Pelo presente fica apostilado o Contrato Ad-
ministrativo nº 095/2021 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empre-
sa arGS diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS EirEli-ME., cujo objeto é a 
“aquisição de material para os polos onde acontecerá o curso de formação 
de praças, conforme Termo de Referência e Especificações que integram 
o contrato; ”fica acrEScido a foNTE: 0301000000; Belém/Pa, 04 de 
Novembro de 2021; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM 
rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 724745
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 088/2021 
– ccc/PMPa. Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
088/2021 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa NEo BrS 
coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTico lTda., cujo objeto é a “aquisição de 
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material para os polos onde acontecerá o curso de formação de praças, 
conforme Termo de Referência e Especificações que integram o Contrato.” 
fica acrEScido a foNTE: 0301000000; Belém/Pa, 04 de Novembro de 
2021; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; 
comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 724728
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 218/2021 – ccc: No-
MEIA a CAP QOSPM RG 39707 CAROLINE PEDROSA DA SILVA, como fiscal 
do contrato nº 100/2021 – PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa 
roYal aTacadiSTa E coMErcio EirEli; registre-se, publique-se, cum-
pra-se; Belém/Pa, 03 de Novembro de 2021; EdiValdo SaNToS SoUZa 
– cEl QoPM rG 18102; dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 724499

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 921/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, TaYSoN JoSÉ 
SaNTiaGo NUNES, 1º TEN PM, Mf: 57200208/2, do efetivo do (a) 26º 
BPM/cPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Pres-
tação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de des-
pesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (te-
souro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel 
QoPM.
Portaria Nº 922/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, caSSiUS alES-
SaNdro dE oliVEira loPES, TEN cEl PM, Mf 5755522/1, do efetivo do 
(a) 2ª SEÇÃo do EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 923/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JoSiMar lEÃo 
QUEiroZ, cEl PM, Mf: 5807964/1, do efetivo do (a) cPr Xi/SoUrE; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial 
dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 724406

diÁria
.

Portaria Nº 2149/21/di/dF – 
objetivo: Participar do curso cSPBM/2021; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Parauapebas-Pa; destino: Marituba-Pa; 
Período: 15/11 a 20/11/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação 
e 05 de pousada; Servidor: TEN cEl PM Gledson Melo dos Santos; cPf: 
642.140.952-00; Valor: r$ 1.450,68. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2150/21/di/dF – 
objetivo: Participar do curso cSPBM/2021; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: Marituba-Pa; Perí-
odo: 07/11 a 13/11/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 
de pousada; Servidor: TEN CEL PM Isaac Ricardo Monteiro Roffé Da Silva; 
cPf: 440.481.902-10; Valor: r$ 1.714,44. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2151/21/di/dF – 
objetivo: Participar do curso cSPBM/2021; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: Marituba-Pa; Perí-
odo: 07/11 a 13/11/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 
de pousada; Servidor: TEN cEl PM Vallério almeida ferreira da Silva; cPf: 
583.860.842-00; Valor: r$ 1.714,44. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2152/21/di/dF – 
objetivo: Participar do curso cSPBM/2021; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Marituba-Pa; Pe-
ríodo: 07/11 a 13/11/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimentação 
e 06 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Marcio cunha Gomes; cPf: 
252.186.382-34; Valor: r$ 1.714,44. TEN cEl PM Marcus Vinicius dos 
Santos Silva; cPf: 566.182.042-91; Valor: r$ 1.714,44.ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2153/21/di/dF – 
objetivo: Participar do curso cSPBM/2021; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: Marituba-Pa; Pe-
ríodo:07 a 13/11/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 
06 de pousada; Servidor: TEN cEl PM José ricardo Passos chaves; 
cPf:376.792.792-68; Valor: r$ 1.714,44. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2154/21/di/dF – 
objetivo: Participar do curso cSPBM/2021; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Mosqueiro-Pa; destino: Marituba-Pa; Pe-
ríodo: 07 a 13/11/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 
de pousada; Servidor: TEN cEl francisco raimundo Souza ferreira Júnior; 
cPf: 628.647.002-63; Valor: r$ 1.714,44. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 2155/21/di/dF – 
objetivo: Participar do curso cSPBM/2021; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; destino: Marituba-Pa; Pe-
ríodo: 20 a 27/11/2021; Quantidade de diárias: 08 de alimentação 
e 07 de pousada; Servidor: TEN cEl Pedro Paulo de oliveira coelho; 
cPf:584.842.802-68; Valor: r$ 1.978,20. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2156/21/di/dF – 
objetivo: Participar curso cSPBM/2021; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Marituba-Pa; Período: 
21 a 27/11/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pou-
sada; Servidor: TEN cEl PM Jonildo de castro Teixeira; cPf: 608.786.142-
49; Valor: r$ 1.714,44. TEN cEl cesar Gomes Magno; cPf: 443.585.202-
00; Valor: r$ 1.714,44. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 2157/21/di/dF – 
objetivo: Participar do curso cSPBM/2021; fundamento legal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; destino: Marituba-
Pa; Período: 07 a 13/11/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimenta-
ção e 06 de pousada; Servidor: TEN cEl francisco antonio Paiva ribas; 
cPf:593.533.502-63; Valor: r$ 1.714,44. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2158/21/di/dF – 
objetivo: Vii curso de Tropa Montada; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Pe-
ríodo: 29/10 a 02/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimenta-
ção e 04 de pousada; Servidor: TEN PM Marina de Brito coutinho; cPf: 
946.528.562-53; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM Valdeci Pereira da Sil-
va; cPf: 395.391.562-20; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM rose Mary Bezerra 
diniz Vilhena; cPf: 331.220.082-20; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2159/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Marabá-Pa; destino: rondon do Pará-Pa; Período: 07 a 
17/11/2021; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; 
Servidor: cB PM antonio Vanderlam coutinho da Silva; cPf: 969.612.012-
53; Valor: r$ 2.532,00. Sd PM Jhoni castro rodrigues; cPf: 529.869.002-
59; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 2160/21/di/dF – 
objetivo: diligência de iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: dom Eliseu-Pa; destino: imperatriz-Ma-Pa; Período: 06 a 
08/07/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidor: TEN PM Marcos José Barros de Melo; cPf: 622.383.373-34; Va-
lor: r$ 858,08. SGT PM reginaldo Pereira da Silva; cPf: 487.512.783-91; 
Valor: r$ 791,28. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 2161/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 13/10/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: TEN PM Nelson ro-
berto do carmo carrera; cPf: 733.623.602-20; Valor: r$ 116,05. SGT 
PM Solange Gavino de Siqueira; cPf: 572.758.662-34; Valor: r$ 87,04. 
SGT PM Elizabeth de Nazare Bezerra de Sousa; cPf: 265.693.612-87; Va-
lor: r$ 87,04. Sd PM antonio de Souza Silva; cPf: 982.324.952-00; Va-
lor: r$ 85,72. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 2162/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Tailândia-Pa; Período: 03 a 09/11/2021; 
Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidor: 
TEN cEl cassius alessandro de oliveira lopes; cPf: 454.107.472-91; 
Valor: r$ 2.057,38. MaJ PM Manoel do Socorro ferreira Soares; cPf: 
480.005.152-53; Valor: r$ 2.057,38. SGT PM ana claudia fernandes 
rodrigues; cPf: 792.464.192-00; Valor: r$ 1.714,44. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2163/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 29/10 
a 01/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidor: SGT PM Genildo da Silva costa; cPf: 574.908.802-20 
; Valor: r$ 791,28. SGT PM Jadson aleixo ferreira; cPf: 573.037.382-15; 
Valor: r$ 791,28. SGT PM amauri corrêa alcantara; cPf: 844.796.632-
15; Valor: r$ 791,28. cB PM Thiago alberto da costa Silva; cPf: 
882.744.202-25; Valor: r$ 759,60.Sd PM Gleydson aluizio rodrigues da 
costa; cPf: r$ 759,60. Sd PM Berklley ferreira de almeida Mota; cPf: 
543.961.902-04; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2164/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: abaetetuba-Pa; destino: Mocajuba -Pa; Perío-
do: 24 a 25/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 
de pousada; Servidor: SGT PM luis fernando cavalcante dias; cPf: 
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846.327.632-68; Valor: r$ 395,64. SGT PM odair José carneiro Perei-
ra; cPf: 380.384.982-91; Valor: r$ 395,64. SGT PM renato cardoso de 
Sousa; cPf: 792.933.012-53; r$ 395,64. SGT PM rildo José fonseca 
lima; cPf: 787.659.862-53; r$ 395,64. cB PM francisco da Silva fer-
reira Junior; cPf: 786.328.622-00; r$ 379,80. cB PM adelson ferreira 
dias; cPf: 529.722.242-72; Valor: r$ 379,80. cB PM William lima Men-
des; cPf: 988.733.422-72; Valor: r$ 379,80. Sd PM Bekel Viana ferrei-
ra; cPf: 033.630.452-80; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2165/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: altamira-Pa; destino: anapu-Pa; Período: 28 a 30/10/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT 
PM antonio lopes de araújo; cPf: 574.203.602-78; Valor: r$ 527,52. SGT 
PM Mayron Barbosa lopes; cPf:985.825.422-91; Valor; r$ 527,52. cB PM 
Gilson leitão da Silva; cPf: 000.077.932-60; Valor: r$ 506,40. cB PM 
célio roberto dos Santos; cPf: 021.970.781-27; Valor: r$ 506,40. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2166/21/di/dF – 
objetivo: chamado de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 28 a 
30/09/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidor: MaJ PM faustino José alves da Silva; cPf: 649.115.942-68; Va-
lor: r$ 633,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 724664
Portaria Nº 2127/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Marabá-Pa; destino: rondon do Pará-Pa; Período: 17/11 
a 27/11/2021; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousa-
da; Servidor: cB PM francisco dos Santos Barroso; cPf: 989.437.663-00; 
Valor: r$ 2.532,00. Sd PM Bruno luso Vieira da cruz; cPf: 029.080.292-
00; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2128/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Xinguara-Pa; Período: 16 a 
26/11/2021; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; 
Servidor: caP PM diego Santos Wanzeller; cPf: 797.758.102-72; Valor: 
r$ 2.901,40. cB PM diogo Nogueira alves; cPf: 714.955.332-04; Valor: 
r$ 2.532,00. Sd PM Paulo felipe Pereira de Souza; cPf: 010.980.332-99; 
Valor: r$ 2.532,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2129/21/di/dF – 
objetivo: diligência de iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Breves-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; 
Período: 28 a 30/09/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 
02 de pousada; Servidor: caP PM carlos Eduardo Nunes de Melo; cPf: 
915.604.382-15; Valor: r$ 580,28. TEN PM Jean costa da costa; cPf: 
746.060.342-20; Valor: r$ 564,44. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2130/21/di/dF – 
objetivo: diligência de iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Soure-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 18 a 21/10/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servi-
dor: TEN PM Willames cezar Braga Muniz; cPf: 844.038.702-44; Va-
lor: r$ 846,66. SGT PM Mauro fernando Sarmento de Souza; cPf: 
486.824.892-87;Valor: r$ 791,28. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2131/21/di/dF – 
objetivo: Escolta de Presos ; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Santana do araguaia-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 03 
a 04/09/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidor: TEN PM Glanderson frank Souza lima; cPf: 739.103.332-49; 
Valor: r$ 423,33. Sd PM igor Guimarães Santos Mota; cPf: 030.301.791-
09; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2132/21/di/dF – 
objetivo: Vii curso de Tropa Montada; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Pe-
ríodo: 29/10 a 02/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação; 
Servidor: TEN PM lucas Nascimento de Siqueira; cPf: 930.859.902-
91; Valor: r$ 564,44. SGT PM luciano Pereira de oliveira Tavares; cPf: 
662.602.722-00; Valor: r$ 527,52. cB PM Patricia andreia Santos olivei-
ra; cPf: 791.382.092-68; Valor: r$ 506,40. cB PM Thiego leal rama-
lho; cPf: 986.104.812-04; Valor: r$ 506,40. cB PM Venilson Pereira lo-
pes; cPf:931.651.022-87; Valor: r$ 506,40. cB PM antonio Giliard araujo 
Pereira; cPf: 924.724.352-15; Valor: r$ 506,40. cB PM augusto oliveira 
da costa; cPf: 834.475.392-91; Valor: r$ 506,40. Sd PM Hermes Ma-
noel damasceno de Barros; cPf: 965.503.172-15; Valor: r$ 506,40. Sd 
PM Marllo Santos Saldanha; cPf: 008.429.032-32; Valor: r$ 506,40. Sd 
PM Mayara celestino Modesto; cPf: 994.490.562-34; Valor: r$ 506,40. 
Sd PM Sergio de Souza Santos Junior; cPf: 009.552.662-54; Valor: r$ 
506,40. Sd PM christian Miller Queiroz da Silva; cPf.: 002.221.892-07; 

Valor: r$ 506,40. Sd PM Marcelo Breno da Silva lins; cPf: 024.185.512-
88; Valor: r$ 506,40. Sd PM carlos Venicius ferreira da conceicao; cPf: 
023.758.102-79; Valor: r$ 506,40. Sd PM ana aline amâncio Sil-
va; cPf: 000.096.372-06; Valor: r$ 506,40. Sd PM alexsandro Nunes 
da cruz; cPf: 974.339.502-49; Valor: r$ 506,40. Sd PM dênis da Sil-
va de lima cordeiro; cPf: 019.959.072-94; Valor: r$ 506,40. Sd PM 
Kisan lourenço costa Gonçalves Júnior; cPf; 025.971.082-28; Valor: 
r$ 506,40. Sd PM rafael Veloso rodrigues; cPf: 994.714.002-44; Va-
lor: r$ 506,40. Sd PM Ediliz Santos do amor divino; cPf: 008.293.492-
43; Valor: r$ 506,40. Sd PM Bruno Henrique del castillo Pimentel; 
cPf: 020.858.452-82; Valor: r$ 506,40. Sd PM anselmo Silva de oli-
veira; cPf: 009.097.172-81; Valor: r$ 506,40. Sd PM dimitri Polichouk; 
cPf: 007.840.152-60; Valor: r$ 506,40. Sd PM Genilton dos Santos; cPf: 
071.657.015-75; Valor: r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2133/21/di/dF – 
objetivo: cUrSo cSPBM/2021 ; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Tomé-açu-Pa; destino: Marituba-Pa; Período: 15 a 
20/11/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: TEN cEl PM Marcos cesar de oliveira rebêlo; cPf: 430.203.132-
87; Valor: r$ 1.450,68. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 2134/21/di/dF – 
objetivo: cUrSo cSPBM/2021; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Soure-Pa; destino: Marituba-Pa; Período: 15 a 
20/11/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: TEN cEl leomar costa de aviz; cPf: 578.835.562-15; Valor: 
r$ 1.450,68. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 724207
Portaria Nº 2135/21/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Salvaterra-Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 02 a 
04/11/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidor: SGT PM Eron de Jesus Valente Pinto; cPf:738.612.862-20; Va-
lor r$ 261,12. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2136/21/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Salvaterra-Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Pe-
ríodo: 02 a 04/11/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de 
pousada; Servidor: SGT PM reinaldo da Silva Nazaré; cPf:511.492.732-
91; Valor r$ 261,12. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2137/21/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: rondon do Pará-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 17 a 
19/11/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: MaJ PM luciana corrêa E Silva; cPf:768.345.652-72; Valor 
r$ 474,78. SGT PM ranilton da costa Soares; cPf:584.126.972-00; Va-
lor r$ 395,64. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2138/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 29/10 a 
02/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor: SGT PM Eder da Silva ferreira; cPf:745.130.012-91; Valor r$ 
1.055,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2139/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: São Paulo-SP; Período: 10 a 
13/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidor: cEl PM Getúlio cândido rocha Júnior; cPf:640.518.972-49; Va-
lor r$ 1.498,14. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2140/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa ; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Breves-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; 
Período: 03 a 05/11/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 
de pousada; Servidores: TEN cEl PM Marco antonio Nogueira Barbosa; 
cPf:569.644.202-15; Valor r$ 633,04. SGT PM luciano Brito dos San-
tos; cPf:598.381.672-15; Valor r$ 527,52. SGT PM Evandro Maria alves 
rodrigues; cPf: 693.830.142-53; Valor r$ 527,52.ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2141/21/di/dF – 
objetivo: a serviço do PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 26 
a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidor: SGT PM Jeane Mara da Silva Moreira; cPf:749.058.642-91; 
Valor r$ 791,28. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
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Portaria Nº 2142/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 26 
a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidor: cB PM audifax lopes de Sousa Junior; cPf: 883.991.762-49; 
Valor r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2143/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 29/10 
a 01/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidor: Sd PM Vitor adolfo Gonçalves Pereira; cPf: 002.886.962-12; 
Valor r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2144/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 
19 a 22/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidor: Sd PM Jezaias Silva dos Santos; cPf: 003.230.642-30; 
Valor r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2145/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 26 
a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidor: Sd PM luciano Santana de lemos; cPf: 023.473.242-33; Valor 
r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2146/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 27 a 
28/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidor: SGT PM José corado ribeiro; cPf: 729.976.642-68; Valor r$ 
395,64. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2147/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 27 a 
28/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidor: TEN PM Wilson rodrigues de oliveira Júnior; cPf: 039.335.373-
71; Valor r$ 423,33. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2148/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 27 a 
28/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidor: Sd PM denison ramon da costa Gomes; cPf: 025.786.212-92; 
Valor r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 724526

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo
ao cB PM rG 36541 BrUNo raFaeL teLes VascoNceLos
O Presidente do processo Administrativo Disciplinar Simplificado, designado 
pelo Sr. comandante do 2° BPM, através da PorTaria N° 017/2017-PadS
-2º BPM, ciTa V.S.ª a comparecer no dia 28 de setembro de 2021, as 
10h00min, na sala do P/2 do 2º BPM. Sito a aV; assis de Vasconcelos com 
a Rua Gaspar Viana, a fim de ser qualificado e interrogado em Processo Ad-
ministrativo Disciplinar Simplificado referente ao fato constante na portaria 
supramencionada, por ter, em tese, contribuído para o extravio da pistola 
.40, marca TaUrUS, modelo PT 24/7, SBW80336, PMPa 0945, com um 
carregador e 10 munições, pertencente à carga do 2°BPM, a qual estava 
sob sua cautela. dessa forma, ocasionando prejuízo à administração Poli-
cial Militar. com efeito, foram infringidos, em tese, os incisos ill, iV, Vii, iX 
e XXXiii do art.18 e os incisos XX, XXiV, cViii, cXi e cXlViii do art. 37 do 
cEdPM, constituindo-se, em tese, transgressão da disciplina Policial Militar 
de natureza “GraVE”, podendo ser sancionado com PriSÃo diSciPliNar.
faBrÍcio GoNÇalVES cardoSo - 2º SGT PM rG 28527
Presidente do PadS.

Protocolo: 724393
acordo de cooPeraÇÃo Nº 018/2021- PMPa-PreF. de saNta-
rÉM/Pa
oBJETo: “orientação e a capacitação dos estudantes da Educação infantil, 
5º e 7º ano do ensino fundamental da rede Municipal de Ensino de San-
tarém – Pa, nas questões referentes ao enfrentamento primário ao uso de 
drogas.”. daTa dE aSSiNaTUra: 04/11/2021. ViGÊNcia: 01/01/2022 a 
01/01/2024. ParTES: PolÍcia MiliTar do Pará - cEl QoPM JoSÉ dil-
SoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante Geral da PMPa; PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SaNTarÉM - Pa – fraNciSco NÉlio aGUiar da SilVa – 
Prefeito Municipal de Santarém/Pa.

Protocolo: 724660

acordo de cooPeraÇÃo Nº 011/2021- PMPa-PreF. de aLtaMi-
ra/Pa
oBJETo: “Executar o Projeto de Supervisão Militar Educacional – Polo al-
tamira, a ser realizada junto aos alunos da Escola Municipal de Ensino 
fundamental Profª raimunda rodrigues Mota.” daTa dE aSSiNaTUra: 
27/10/2021. ViGÊNcia: 27/10/2021 a 27/10/2023. ParTES: PolÍcia 
MiliTar do Pará - cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
– comandante Geral da PMPa; PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira - 
Pa – claUdoMiro GoMES da SilVa – Prefeito Municipal de altamira/Pa.

Protocolo: 724689

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 056/2021
Exercício: 2021
objeto: Prestação de Serviço de Seguro de automóvel
Justificativa: Seguro de veículo oficial que atende o FASPM e seus asso-
ciados.
Valor: 900,00 (Novecentos reais)
Vigência: 29/10/2021 a 30/10/2021
data da assinatura: 28/10/2021
licitação: oriUNdo do ProcESSo N° 033/2021 – cPl/faSPM – cotação 
eletrônica N° 006/2021 – cPl/faSPM.
Programa: 1297 – Manutenção de Gestão
Projeto atividade: 8338 – ações administrativas
Elemento de despesa: 333903969 – Seguros em Geral
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151
contratada: MaPfrE SEGUroS GEraiS S.a
cNPJ: 61.074.175/0001-38
Endereço: av. das Nações Unidas n° 14261, Bairro: Vila Gertrudes, São 
Paulo - SP, cEP: 04.794-000
fone: (11) 2663-5279
E-mail: negociospublicos@sollievoseguros.com.br
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo
dirETor do faSPM.

Protocolo: 724668

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 206/2021/Gab. diretor/FasPM – Por ter que seguir de 
Belém/PA para Tucuruí e Tailândia/PA, a fim de regular as ações a serem 
desenvolvidas durante a operação do Programa de atenção à Saúde do Po-
licial Militar- faSPM, área de circunscrição do cPr iV.fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destinos: Tucuruí e Tai-
lândia - Pa; Período de 03 a 09 Novembro de 2021; Quantidade de diárias: 
07 diárias de alimentação e (06) de pousada na categoria “B”; Servidores: 
SUB TEN aNToNio JorGE da SilVa MariNHo; cPf: 330.679.702-25, no 
Valor: r$ 1.714,44; SGT NilSoN cardoSo BaHia; cPf: 379.851.322-87, 
no Valor: r$ 1.714,44. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; 
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE 
rETorNo.

Protocolo: 724104

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

Publicado no Diário Oficial nº 34.756, de 04/11/2020
Portaria Nº 007/2020 - GaF/sUP. FUNdo
Protocolo: 723935
oNde se LÊ:  08 À 13/10/2021
Leia-se:  08 À 13/11/2021
ordENador: cEl QoSPM lÍSio EdUardo caPEla HErMES
dirETor do fUNSaU

Protocolo: 724103
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.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
contrato: 026/2021
data da assinatura: 03/11/2021
objeto: acréscimo de 25% sobre o contrato 026/2021, referente ao forne-
cimento de Material de Expediente, passando o valor global de r$ 5.302,20 
(cinco mil, trezentos e dois reais e vinte centavos) para r$ 6.627,75 (seis 
mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos),
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
Exercício: 2021
contratada: ff dE alENcar EirElli
cNPJ: 09.165.782/0001-93
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 724359
termo aditivo: 01
contrato: 030/2021
data da assinatura: 03/11/2021
objeto: acréscimo de 25% sobre o contrato 030/2021, referente ao forne-
cimento de Material de Expediente, passando o valor global de r$ 9.318,30 
(Nove mil, trezentos e dezoito reais e trinta centavos) para r$ 11.647,87 
(onze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
Exercício: 2021
contratada: aPolo coMErcial lTda
cNPJ: 02.567.637/0001-90
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 724361

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1337/2021-GaB/dGPc/LiceNciar
Belém, 19 de outubro de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o teor da correspondência nº 056/2021-aSSiNdElP/
adEPol-Pa, datado de 16/09/2021, bem como a ata de posse da nova 
diretoria da associação dos delegados de Polícia do Pará, para o triênio 
2021/2023,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor fraNciSco BiSMarcK BorGES filHo, dele-
gado de Polícia civil, Matrícula nº 57192893, licENÇa Para dESEMPENHo 
dE MaNdaTo claSSiSTa Na aSSociaÇÃo doS dElEGadoS dE PolÍcia 
do Pará - adEPol/Pa, para o triênio 2021/2023, a contar de 01/01/2021 
até 31/12/2023;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil
* Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Es-
tado no 34.744, de 22 de outubro de 2021.

Protocolo: 724576
Portaria Nº 1336/2021-GaB/dGPc/LiceNciar
Belém, 19 de outubro de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o teor da correspondência nº 056/2021-aSSiNdElP/
adEPol-Pa, datado de 16/09/2021, bem como a ata de posse da nova 
diretoria da associação dos delegados de Polícia do Pará, para o triênio 
2021/2023,

r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor faBio VEloSo dE caSTro, delegado de Po-
lícia civil, Matrícula nº 5332613, licENÇa Para dESEMPENHo dE MaN-
daTo claSSiSTa Na aSSociaÇÃo doS dElEGadoS dE PolÍcia do 
Pará - adEPol/Pa, para o triênio 2021/2023, a contar de 01/01/2021 até 
31/12/2023;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil
* Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Es-
tado no 34.744, de 22 de outubro de 2021.

Protocolo: 724573
Portaria Nº 1335/2021-GaB/dGPc/LiceNciar
Belém, 19 de outubro de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o teor da correspondência nº 056/2021-aSSiNdElP/
adEPol-Pa, datado de 16/09/2021, bem como a ata de posse da nova 
diretoria da associação dos delegados de Polícia do Pará, para o triênio 
2021/2023,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr a servidora alESSaNdra do Socorro da SilVa JorGE, 
delegada de Polícia civil, Matrícula nº 5826055, licENÇa Para dESEM-
PENHo dE MaNdaTo claSSiSTa Na aSSociaÇÃo doS dElEGadoS dE 
PolÍcia do Pará - adEPol/Pa, para o triênio 2021/2023, a contar de 
01/01/2021 até 31/12/2023;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil
* Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Es-
tado no 34.744, de 22 de outubro de 2021.

Protocolo: 724567
Portaria Nº 1331/2021-GaB/dGPc/aFastaMeNto
Belém-Pa, 18 de outubro de 2021. 
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil).
coNSidEraNdo,  os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo,  que a Servidora Marcia criSTiNa dE oliVEira UcHoa, 
EScriVÃo dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5808413, no dia 28.01.2021, 
solicitou sua aposentadoria através do processo nº 2021/111861, re-
quer ainda seu afastamento com fundamento no §4º do art. 112 da lei 
5.810/94.
coNSidEraNdo,  ainda os termos  do processo nº 2021/1101901.
r E S o l V E:
i – conceder, a pedido, afaSTaMENTo Para aGUardar aPoSENTadoria 
Por TEMPo dE SErViÇo para a servidora Marcia criSTiNa dE oliVEira 
UcHoa, EScriVÃo dE PolÍcia ciVil, matrícula n° 5808413, o direito de 
aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao Trabalho e sem Prejuízo 
de sua remuneração, a contar de 01 dE oUTUBro dE 2021, em virtude 
de nesta data contar com 30 (trinta) anos e 02 (dois) dias de tempo de 
contribuição, dos quais 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) 
dias é de tempo estritamente policial.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 724597
Portaria Nº 1338/2021-GaB/dGPc/LiceNciar
Belém, 19 de outubro de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o teor da correspondência nº 056/2021-aSSiNdElP/
adEPol-Pa, datado de 16/09/2021, bem como a ata de posse da nova 
diretoria da associação dos delegados de Polícia do Pará, para o triênio 
2021/2023
r E S o l V E:
i - coNcEdEr a servidora SiMoNE fEliNTo fraNca, delegada de Polí-
cia civil, Matrícula nº 57233545, licENÇa Para dESEMPENHo dE MaN-
daTo claSSiSTa Na aSSociaÇÃo doS dElEGadoS dE PolÍcia do 
Pará - adEPol/Pa, para o triênio 2021/2023, a contar de 01/01/2021 até 
31/12/2023;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil
* Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Es-
tado no 34.744, de 22 de outubro de 2021.

Protocolo: 724583
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terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo: 1. contrato: 102/2020-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do 
Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. Stylus Serviços de limpe-
za e conservação ltda. cNPJ nº 13.258.951/0001-07. objeto: repactu-
ação contratual tendo em vista a convenção coletiva 2021, registrada 
no MTE: Pa000067/2021 em 08/02/2021, a contar de 04/01/2021. data 
da assinatura: 22/10/2021. Vigência: 22/10/2021 à 04/01/2022. Valor: 
r$=82.878,20/MÊS. orçamento: Programa de Trabalho Natureza da despe-
sa fonte de recurso origem do recurso. 06.126.1508.8238.339037.0101 
Estadual. Processo nº 2021/478114. contratada: Stylus Serviços de lim-
peza e conservação ltda.. Endereço: conj. Benjamin Sodré, rua canaã nº 
01, Parque Verde, Belém/Pa, cEP 66635-220. ordenadora responsável: 
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. chefe de Gabinete do dele-
gado Geral da Polícia civil.
republicado por ter saído com incorreção no doE nº 34.751 de 28/10/2021.

Protocolo: 724150
eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo: 1. contrato: 067/2020-Pce/Pa. Partes: Polícia civil 
do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a Empresa Brasileira de 
correios e Telégrafos, cNPJ nº 34.028.316/0018-51. objeto: Prorrogação 
do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses.data da assinatura: 
28/10/2021. Vigência: 28/10/2021 à 28/10/2022. orçamento: Progra-
ma de Trabalho Natureza da despesa fonte de recurso origem do re-
curso. 06.122.1297.83.339039.0101 Estadual. Processo nº 2021/813098. 
contratada: Empresa Brasileira de correios e Telégrafos. Endereço: av. 
Presidente Vargas 498, campina. cEP 66017-900. Belém/Pa. ordenado-
ra responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 724497

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 397/2021-aai/GaB/correGePoL de 07/10/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar os fatos, referente 
as denúncias feitas na dEcrif pela Sra. S.M.S., em depoimento, onde é 
relatado que policiais civis teriam agido, em tese, de forma arbitrária no 
exercício da função ao invadirem sua residência e a interrogarem sem res-
peitarem seus direitos constitucionais, fato ocorrido no município de Belém 
no dia 05/07/2021 e que gerou na dcrif o BoP n. 00346/2020.100129-0, 
tudo conforme despacho/ccrM/cGPc de 30/09/2021 e demais fatos co-
nexos, conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do PErPETUo Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo - 
coMiSSÃo PErMaNENTE dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 398/2021-aai/GaB/correGePoL de 07/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades na extra-
polação do prazo de conclusão e remessa do aPfd n. 00002/2018.100496-
3 (Proc. n. 0009731-87.2018.814.0401), o qual foi instaurado na SU São 
Brás em 01/05/2018, e conforme a certidão expedida em 10/06/2021 pela 
Secretaria da 1º Vara Penal de inquéritos Policiais e medidas cautelares, o 
iPl ainda não havia sido concluído e encaminhado ao fórum até esta data, 
fato que gerou no MP a SiMP n. 000269-100/2021, tudo conforme anexos 
e demais conexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ValdErEZ Maria SoUZa da SilVa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 399/2021-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar responsabilidades, face o teor 
do of. nº 276/2020-MPPa/1ªPJB de Bragança, referente a negligência e 
morosidade na instauração do Procedimento Policial referente ao BoP nº 
00197/2020.100451-6 pela dP Tracuateua, o que gerou a Nf nº 002578-
133/2020, tudo conforme fatos conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaiNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - corrEGEdoria rE-
GioNal da ZoNa do SalGado - 3ª riSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 400/2021-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar responsabili-
dades, referente as denúncias feitas em audiência de custódia no Proc. 
Judicial nº 0810861-95.2021.814.0006, onde o nacional J.f.G.S., acu-
sou policiais lotados em castanhal, de terem, em tese, agido de forma 
arbitrária no exercício da função, durante sua autuação dentro do aPfd 
nº 280/2021.100143-0, fato ocorrido no município de castanhal no dia 
28/09/2021 e demais fatos conexos, conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaiNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - corrEGEdoria rE-
GioNal da ZoNa do SalGado - 3ª riSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 401/2021-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar responsabilidades, face o teor 
do of. nº 147/2021-MP/SdHcEaPTJ de 29/09/2021, referente a ocorrên-
cia, em tese, da prática de arbitrariedades cometidas durante o cumpri-
mento do Mandado de Prisão Temporária de J.S.c., por Policiais civis da 
divisão de Homicídios, alusivo ao Proc. nº 0805182-52.2021.814.0006, 
o que gerou as SiMP’s nº 000265-441/2021 e nº 000476-450/2021 (of. 
294/2021-MPa/4ªPJiJ), tudo conforme anexos e demais conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iSoMarY aNdradE rEGiS MoNTEiro - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 402/2021-aai/GaB/correGePoL de 15/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades na mo-
rosidade do tombamento, bem como a extrapolação do prazo de con-
clusão e remessa do iPl nº 00004/2019.101086-6 (Proc. 0013883-
68. 2019.814.0006), o qual foi instaurado na SU da cidade Nova em 
15/10/2019 referente ao Homicídio ocorrido em 24/11/2018 (BoP nº 
00331/2018.101201-6, tudo conforme of. nº 145/2021/MP/ 1ªPJdHcEaP-
JUri de 27/09/2021 e demais anexos e conexos
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc SiMoNE EdoroN MacHado araÚJo - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 403/2021-aai/GaB/correGePoL de 15/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte do 
nacional W.S.G., ocorrida, em tese, por oposição a intervenção policial, 
ocorrida no dia 31/08/2021, no município de ananindeua, o qual gerou o 
BoP nº 352/2021.100807-0 e a instauração do iPl nº 00352/2021.100026-
5 e demais fatos conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GUSTaVo JoSÉ foNTENElE BarrEira - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 404/2021-aai/GaB/correGePoL de 15/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade a necessidade de apurar o furto da arma 
tipo Pistola, marca Taurus, .40SW, Série nº SXi19427 e PaT.: nº 15195, 
um carregador com 13 munições e o celular funcional Marca SaMSUNG, 
Modelo a21, iMEi nº 356697211685253, tudo consoante o teor do BoP nº 
00346/2021.100293-0, fato ocorrido em 28/09/2021 em Belém-Pa, con-
forme anexos e demais conexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
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Portaria Nº 405/2021-aai/GaB/correGePoL de 19/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar responsabilidades do servidor, 
o qual teria, em tese, recebido a requisição do MP e sido negligente na 
instauração do Procedimento Policial ref. a Nf nº 001273-382/2018, fato 
ocorrido no município de conceição do araguaia, tudo conforme despacho/ 
coiNT/cGPc de 15/10/2021 e demais fatos conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - corrEGEdoria rEGioNal do 
araGUaia ParaENSE – 13ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 406/2021-aai/GaB/correGePoL de 19/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar responsabilidades do servidor 
E.r.S., mat.: 57192653, o qual não teria, em tese, encaminhado ao cen-
tro de Perícias Científicas Renato Chaves - Regional Marabá, as substân-
cias entorpecentes apreendidas no aPfd nº 211/2009.000014-0 (Proc. nº 
0000612-68.2009.814.0017) para fins de elaboração do Laudo Toxicoló-
gico definitivo, fato ocorrido no município de Santa Maria das Barreiras, 
tudo conforme despacho/coiNT/cGPc de 15/10/2021, of. nº 213/2021/
MPPa3ªPJca de 14/10/2021 e demais fatos conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - corrEGEdoria rEGioNal do 
araGUaia ParaENSE – 13ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 407/2021-aai/GaB/correGePoL de 19/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar responsabilidades do servidor, o 
qual teria, em tese, recebido a requisição do MP através do of. nº 81/2018 
de 02/08/2018 na dP de floresta do araguaia e sido negligente na instau-
ração do Procedimento Policial ref. Nf nº 002801-82/2018, tudo conforme 
despacho/coiNT/cGPc de 15/10/2021 e demais fatos conexos e anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - corrEGEdoria rEGioNal do 
araGUaia ParaENSE – 13ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 408/2021-aai/GaB/correGePoL de 19/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte por 
confronto a intervenção policial do nacional a.f.S., o qual tentou reagir 
para evitar ser recapturado como foragido da justiça, tendo sido gerado 
desta situação o BoP nº 126/2021.100721-4 e o iPl nº 126/2021.100221-
2, fato ocorrido no município de Mocajuba no dia 15/09/2021 e demais 
anexos e conexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 409/2021-aai/GaB/correGePoL de 19/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias da morte por 
confronto a intervenção policial do nacional l.V.l.c., tendo sido gerado des-
ta situação o BoP nº 00617/2021.100194-8 e o iPl nº 617/2021.100035-
5, fato ocorrido no município de Belém no dia 09/09/2021 e demais anexos 
e conexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cYNTHia dE fáTiMa dE SoUZa ViaNa - coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 410/2021-aai/GaB/correGePoL de 19/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades sobre 
o descumprimento/protelação de ordem judicial concernente a remes-
sa imediata dos autos referentes aos processos judiciais nºs 0000428-
55.2017.814.0087, 0002043-12.2019.814.0087 e outros, fato ocorrido no 
município de limoeiro do ajuru, tudo conforme despacho/coiNT/cGPc de 
18/10/2021, of. nº 380/2021-cla de 22/09/2021 e demais conexos, con-
forme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Protocolo: 724655

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

Portaria
.

sUBstitUiÇÃo de MeMBro do Processo adMiNistratiVo dis-
ciPLiNar 009/2021
Portaria Nº. 054/2021 - correGedoria do cPc “rc”, de 04 de 
novembro de 2021. a corregedora em exercício do cPc “renato chaves”, 
usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela lei n°. 6.282, de 
19 de janeiro de 2000 e suas alterações; coNSidEraNdo: Memo. nº. 04/ 
/Pad 009/2021-corregedoria do cPc “rc”, datado do dia 04 de novembro 
de 2021, requerendo a substituição de membro em virtude de licença. 
rESolVE: art. 1º. dESiGNar o Motorista Nilson Mesquita dias, matricula 
funcional 57195133/1 em substituição da Perita criminal rejane Nazaré 
cunha dorea, matrícula funcional 771619/2, para atuar como membro do 
Processo administrativo disciplinar 009/2021, para dar prosseguimento 
ao referido processo; art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data 
; registre-se, Publique-se e cumpra-se. cYNTHia dE NaZarÉ PorTilHo 
rocHa PaNToJa- corregedora em exercício do cPc “rc”

Protocolo: 724489

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N°355/2021–GaB/dG/cPc-rc de 04 de NoVeMBro de 
2021.
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “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.
coNSidEraNdo os termos da lei nº 5.810 de 24.01.94, lei complemen-
tar n° 07/91, de 28.09.91 e o Processo n°2021/1239536.
r E S o l V E:
diSTraTar a pedido a servidora liliaNE dE frEiTaS TErra ViEira do 
cargo Técnico em Gestão de informática, matrícula nº 5959971/1, lota-
da neste centro de Perícias Científicas, a contar de 01.11.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 04 de Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 724428

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 349/21 de 03 de NoVeMBro de 2021–GaB/dGcP-
crc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidos 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 e 
o Memo. n°167/2021.
rESolVE:
designar a servidora cYNTHia dE NaZarÉ PorTilHo rocHa PaNToJa, 
chefa de Gabinete, matrícula n°5946874/1, para responder pela corre-
gedoria, GEP-daS-011.5, no período de 01.11.2021 a 30.11.2021 , em 
virtude do impedimento do titular do cargo. (danielle Silva de andrade 
lima Guerra, Mf: 73504231/2).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 03 de Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 724266



 diário oficial Nº 34.757  79 Sexta-feira, 05 DE NOVEMBRO DE 2021

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 354/2021 de 04 de NoVeMBro de 2021 – GaB/
dG – cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
designar como fiScal o servidor JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo, 
Perito criminal, matricula nº 5156823-1, do contrato nº 069/2021 – cP-
crc, celebrado com a empresa ToTal cad coMÉrcio E SErViÇoS EM 
iNforMáTica lTda, que tem por objeto a “aQUiSiÇÃo dE SofTWarE dE 
CAD 3D”, para atender as necessidades deste Centro de Perícias Científicas 
“renato chaves”, suas Unidades regionais e Núcleos avançados, no perí-
odo de 28 de outubro de 2021 à 27 de outubro de 2022, conforme a atual 
vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 04 de novembro 
de 2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
diretor-Geral em exercício

Protocolo: 724533

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 078/2021 – cPcrc.
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na “aquisição de materiais 
químicos exclusivos da marca ProMEGa para o laboratório de dNa” para 
atender este Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, as Unidades 
regionais e Núcleos avançados.
daTa aSSiaNTUra: 04/11/2021.
ViGÊNcia: 04/11/2021 a 03/11/2022.
Valor: r$ 255.064,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e 
quatro reais).
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 010/2021 - cPcrc.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268c; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232423.
coNTraTada: a empresa ProMEGa BioTEcNoloGia do BraSil lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 11.909.227/0001-70, com sede estabelecida 
à rua Barão do Triunfo, nº 88, Brooklin Paulista, cEP 04602-000.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 724552

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1323/ 2021
oBJETiVo: realizar pericias de balistica.
SErVidor: Edna do Socorro ferreira damous
MaTrÍcUla: 5233054/1 / Perito criminal;
SErVidor: Jaceli aragão de oliveira
MaTrÍcUla: 62324/1 / auxiliar Técnico de Polícia civil;
SErVidor: José roberto farias de oliveira
MaTrÍcUla: 72389/1 / agente de artes Práticas;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  MaraBá - Pa.
diáriaS: 17.5 (dezessete e meia) PErÍodo:  14/10/2021  a 31/10/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Protocolo: 724246
Portaria N°. 1420/ 2021
OBJETIVO: fica a disposição.
SErVidor: Hélio roberto Gonçalves
MaTrÍcUla: 5745756/2 / Perito criminal;
origem:  caSTaNHal - Pa  destino:  ParaGoMiNaS - Pa.
diária: 9.5 (Nove e meia) PErÍodo:  01/10/2021  a 10/10/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,
Portaria N°. 1298/ 2021
oBJETiVo: curso toxicologia.
SErVidor: anderson Veloso da costa cunha
MaTrÍcUla: 5958418 / auxiliar Técnico de Perícias;
SErVidor: ciNTia SaYaKa KodaMa
MaTrÍcUla: 5952452/2 / Perito criminal;
SErVidor: Ewerton reginaldo dos Santos Neves
MaTrÍcUla: 5895727/1 / auxiliar Técnico de Perícias;
origem:  MaraBá - Pa  destino:  BElÉM - Pa.
diáriaS: 2.5 (duas e meia) PErÍodo:  22/09/2021  a 24/09/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,
Portaria N°. 1361/ 2021
oBJETiVo: conduzir viatura .
SErVidor: alan Junio Salgado de oliveira
MaTrÍcUla: 57216516 / Motorista;
origem:  SaNTarÉM - Pa  destino:  BElÉM - Pa.
diária: 6.5 (Seis e meia) PErÍodo:  27/09/2021  a 03/10/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1450/ 2021
oBJETiVo: ParTiciPar do cUrSo dE PEricia dE BaliSTica..
SErVidor: Ewerton reginaldo dos Santos Neves
MaTrÍcUla: 5895727/1 / auxiliar Técnico de Perícias;
origem:  MaraBá - Pa  destino:  BElÉM - Pa.
diária: 4.5 (Quatro e meia) PErÍodo:  05/10/2021  a 09/10/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Protocolo: 724225

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°351/21 de 03 de NoVeMBro de 2021 – GaB/dGcP-
crc
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.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2021/1235272.
r E S o l V E:
iNTErroMPEr de 11.11.2021 a 30 11.2021, o gozo de férias da servidora 
JÚlia EUGÊNia fiGUErEdo, aux. Téc. de Perícias, matrícula n°5894899/1, 
concedida pela PorTaria N°291//21-GaB/cPcrc de 28.09.2021, publica-
da no DOE nº 34.717 de 30.09.2021, ficando os 20 dias restantes para o 
período de 01.02.2022 a 20.02.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 03 de Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 724275

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3991/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.09, no Processo 
2021/968064, reconhecendo o direito do servidor à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor cristovão cunha Simões da Mota, assistente de 
Trânsito, matrícula 55588489/1, lotado na diretoria Técnica e operacional, 
120 (cento e vinte) dias de licença Prêmio, no período de 09/12/2021 a 
07/04/2022, referentes aos triênios 02.05.2010/2013 e 30.09.2016/2019, 
de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 09/12/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 724193

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3725/2021-daF/cGP, de 22/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1188571;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
romulo ferreira de andrade, matrícula nº 5962315/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.300,00 (TrÊS Mil E TrEZENoS rEaiS) e destinam-se a suprir as des-
pesas eventuais e de pronto pagamento da cirETraN do municipio de 
Óbidos.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.800,00
3339036-r$-1.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3734/2021-daF/cGP, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1195667;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
almir dos Santos da Silva, matrícula nº 57191487/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto pagamento no municipio de Tailândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01 à 16/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3737/2021-daF/cGP, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1193856;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora ana 
cláudia Barros Santos, matrícula nº57176471/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas even-
tuais e de pronto pagamento nos municipios de abaetetuba, cametá e 
concordia do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-500,00
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 22/11 à 21/12/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3832/2021-daF/cGP, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1214326;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
ricardo lucio domont costa, matrícula nº 5955425/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas que ocor-
rerem na demanda do processo de n° 2021/1214312.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 06/12 à 21/12/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 724212

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3683/2021-daF/cgp, de 20/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1035181;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Cas-
tanhal para o município de igarapé-açú no período de 18/10 à 12/11/2021, 
a fim de realizar serviço de atendimento e retaguarda de veículos no re-
ferido município.

nome matricula
fábio roberto dias da Silva 57193811 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3583/2021-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 delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1129514;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Breves – 18/10 à 03/11/2021, a fim de acompanhar a 
equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, realizando as 
atividades correlatas a sua área de atuação no referido município.

nome matricula
Maria Sueli damasceno do Nascimento 3265803/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3584/2021-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 delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1130639;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (5 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Irituia – 14/10 à 19/10/2021, a fim de realizar suporte 
de informática durante banca itinerante de 1° fase de cNH no referido 
município.

nome matricula
amélia rodrigues Bispo 57196680/1

itamar Borges Saré de Melo 57200466/1
Maria Eliete lima Brito 3263851/1
ivaldo rocha de Sousa 57216831/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3585/2021-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 delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/984577;
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 Mãe do rio no período de 18/10 à 12/11/2021 
a fim de atuar como caixa de atendimento a itinerante de habilitação no 
referido município.

nome matricula
Bruno rodrigues Pingarilho 57205413 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3586/2021-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 delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1130684;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (5 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Jacundá – 14/10 à 19/10/2021, a fim de realizar aten-
dimento de cNH durante banca itinerante de 1° fase no referido município.

nome matricula

Waldir de azevedo repolho 54194159/2

Túlio reis Guimarães 5904022/2

rubenil Pinheiro de Barros 57176492/1

Walter Mota aragão Silva 5414806/6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3587/2021-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 delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1094530;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Tomé-Açú 
para o Município de Belém no período de 18/10 à 22/10/2021, a fim de 
tratar de pendênicas da cirETraN do referido municipio na Sede/dETraN.

nome matricula
Elmano Sousa dos Santos 5949108/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3588/2021-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 delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1126884;
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 Capitão Poço – 18/10 à 12/11/2021, a fim 
de realizar atendimento administrativo no referido município.

nome matricula
doralice da Glória Silva 5892729/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3590/2021-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 delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1021732;
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 
Abaetetuba para o município de Xinguara – 18/10 à 12/11/2021, a fim de 
realizar atendimento de vistoria veicular no referido município.

nome matricula
Silvia cristina Vilhena Pinheiro 57201348/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3593/2021-daF/cgp, de 15/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1111873;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Igarapé-Açú no período de 17/10 à 24/10/2021, a fim 
de ministrar os cursos Especializados de formação e atualização de Moto-
taxistas no referido município.

nome matricula
Elvis Nazareno da Silva Miranda 80845553 /1

Jaime da Silva ramos 3264831 /1
olenilson Santos Gomes 57174115 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3594/2021-daF/cgp, de 15/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1109872;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Breves para o município de canaã dos carajás no período de 13/10 à 
29/10/2021, a fim de participar de mutirão de processos de habilitação no 
referido 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 3596/2021-daF/cgp, de 15/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/914341;
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 
capanema para o Município de Eldorado dos carajás no período de 18/10 
à 12/11/2021, a fim de realizar vistoria veicular na CIRETRAN do referido 
municipio.

nome matricula
antonia ivanilde Pereira dos Santos 5231280 /4

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3598/2021-daF/cgp, de 15/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1110023;

r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os Municípios de itaituba – 30/10 à 06/11/2021, Novo Pro-
gresso – 07/11 à 13/11/2021, rurópolis/Belém – 14/11 à 20/11/2021, a 
fim de realizar uma Pesquisa de Avaliação da Percepção dos Serviços de 
Segurança Viária, um olhar dos usuários vulneráveis: Pedestre, ciclista, 
Idoso, Deficientes Físicos nas 12 Regiões de Integração do Estado do Pará, 
para auxiliar na gestão do dETraN-Pa.

nome matricula
Mário diego rocha Valente 57195478 /1
clístenes de alencar ribeiro 5757932 /4

Gleydson José Miranda da Paixão 54192298 /2
átila de Morais Machado 57175789/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3600/2021-daF/cgp, de 15/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/791049;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Jacundá no período de 16/10 à 20/10/2021, a fim de 
Ministrar no curso de atualização de agentes de fiscalização e operação 
de Trânsito, no referido município.

nome matricula
José Humberto daniel lisboa 5557135 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3601/2021-daF/cgp, de 15/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1099153;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Novo Progresso – 08/11 à 19/11/2021 e 
Altamira – 20/11 à 27/11/2021, a fim de realizar manutenção nas linhas 
telefônicas dos referidos municípios.

nome matricula

Jailson ferreira Pereira chaves 57196175/1

Jacó Epifânio dos Santos 80845612/1

Joaquim luiz farias caldas 54183121/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3604/2021-daF/cgp, de 15/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1121715;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Altamira – 17/10 à 13/11/2021, a fim de realizar 
atendimento e treinamento de habilitação no sistema SidET no referido 
município.

nome matricula
Maria rosimeire Medeiros de deus 55588879/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3605/2021-daF/cgp, de 15/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1048146;
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 cametá no período de 18/10 à 12/11/2021, a 
fim de realizar atendimento e retaguarda de habilitação na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
Sandra Santana de andrade ribeiro 3265129/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 724197
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.

FÉrias
.

Portaria Nº 4033/2021-daF/cGP, de 04/11/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados neste departa-
mento de Trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de JaNEiro/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação

antonio Waldeci ataíde de lima 3266311/1 07.11.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/crV/GViV

conceição de Maria leite augusto 3219500 20.03.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 cNcir

domingos corrêa da Silva 55586241 /2 12.09.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/GTraN

Edileusa Maria de castro leão 54184405 /2 15.01.2019/2020 10.01 a 08.02.2022 cNcir

Helena Pinheiro Peixoto 3264882 /1 11.06.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/crV

luiza antonia rachid Miranda 3263649 /1 30.07.2019/2020 04.01 a 02.02.2022 redenção

Sandra Maria Pereira flores 3168743 /1 01.01 a 31.12.2021 04.01 a 02.02.2022 dHcrV/crV

Sergio Pereira lira 5582423 /2 11.09.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dG/GaBiNETE

Valdinar costa Vieira Junior 57189952 /1 01.10.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/GTraN

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 724767

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1552/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de novembro 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 ampla defesa, nos termos do art. 110 ao art. 124, §1°, 
da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa disci-
plinar nº 6421/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional do servidor l.S.M. (Mat.: nº 57202248), lotado na 
central de Triagem da cidade Nova – cTcN, acerca dos fatos narrados no 
Memorando nº 1363/2020-cTcN/SEaP, datado de 13.11.2020, sobre: su-
posto envolvimento do citado servidor com advogado e familiares de PPl’s; 
vínculo empregatício na empresa privada ProSEGUr; e coleta de assina-
turas de servidores da Unidade para elaboração de documentos, conforme 
apurado no Pad-5791/2020-cGP/SEaP. desse modo, há supostos indícios 
de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte do servidor. 
Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta amolda-se 
aos arts. 177, Vi, art. 178, X, c/c art. 189, todos do rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores, rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; JaYMEr-
SoN carloS PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro; e Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 724651
Portaria Nº 1562/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de novembro 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 6431/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas agressões ao 
PPl ElMaNo PErEira doS SaNToS NETo ( iNfoPEN 189012), custodia-
dos na cadeia Pública de Jovens e adultos-cPJa, conforme relatório de di-
ligências n°144/2021-cGP/SEaP, datado do período de 06 a 18/10/2021;
art. 2 º - designar ViTor raMoS EdUardo, (M.f. 55585599)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado, MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - 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: 724671
Portaria Nº 1553/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de novembro 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 ampla defesa, nos termos do art. 110 ao art. 124, §1°, 
da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa dis-
ciplinar nº 6422/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor d.T.V. (Mat.: nº 5935209), lotado 
no centro de recuperação Penitenciário do Pará V – crPP V, acerca de 
suposta utilização de armamento letal, pessoal, em ambiente de trabalho, 
conforme apurado na Sai-5649/2020-cGP/SEaP. desse modo, há supostos 
indícios de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte do 
servidor. Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta 
amolda-se aos arts. 177, iV e Vi, c/c art. 189, todos do r.J.U.;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores, rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; JaYMEr-
SoN carloS PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro; e Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 724668
Portaria Nº 1554/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de novembro 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 ampla defesa, nos termos do art. 110 ao art. 124, §1°, 
da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa disci-
plinar nº 6423/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional do servidor l.P.c., funcional: 5831202, agente 
Prisional lotado na central de Triagem Masculina de Marabá, acerca da 
suposta utilização de arma de fogo no ambiente de trabalho; e conforme 
decisão da Sindicância administrativa investigativa nº 5647/2020-cGP/
SEaP. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, iV e Vi c/c art. 189, do rJU.
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores, rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; JaYMEr-
SoN carloS PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro; e Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 724658
Portaria Nº 1555/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de novembro 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 ampla defesa, nos termos do art. 110 ao art. 124, §1°, 
da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
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art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa disci-
plinar nº 6424/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional do servidor l.G.S., funcional nº 5953838, agente 
Prisional lotado na central de Triagem Masculina de Marabá, acerca do 
suposto abandono de posto de serviço e de utilização de arma de fogo 
pessoal no ambiente de trabalho; e conforme decisão da Sindicância admi-
nistrativa investigativa nº 5647/2020-cGP/SEaP. o servidor infringiu, em 
tese, o art. 177, iV e Vi, art. 178, Xiii c/c art. 189, do rJU.
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores, rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; JaYMEr-
SoN carloS PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro; e Eli-
ZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 724662
Portaria Nº 1563/2021-cGP/seaP 
Belém, 03 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6432/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão 
ao PPl SaMUEl fUrTado BaTiSTa (iNfoPEN 23677), custodiado na ca-
deia Pública de Jovens e adultos-cPJa, conforme relatório de diligências 
n°144/2021-cGP/SEaP, datado do período de 06 a 18/10/2021;
art. 2 º - designar ViTor raMoS EdUardo, (M.f. 5902749)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - 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: 724675
Portaria Nº 1565/2021-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 investigativa nº 
5282/2019-cGP/SEaP, objetivando apurar a apresentação de atestados 
médicos e reiteradas faltas injustificadas de servidores da Carceragem de 
Parauapebas, nos meses de outubro e novembro.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materia-
lidade, pugnou pelo arquivamento com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 724680
Portaria Nº 1530/2021-cGP/seaP 
Belém, 21 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, funcio-
nal: 5464285 – Membro, em substituição à servidora SaidY MErcÊS doS 
SaNToS diaS, funcional: 42323 – membro; e adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade à apu-

ração dos autos dos Processos administrativos disciplinares nº 5740/2020 
e 5742/2021-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: 724738

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 09/2021- ParÁ 2000
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: cessão do espaço Mangal das Garças para evento de emissão de 
documentos aos servidores da SEaP.
Valor ToTal: r$ 1.000,00 (mil reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: programa de trabalho 97.101 
03.122.1297.8338, natureza de despesa 339039, fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 28/10/2021
locador: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000
cNPJ: 03.584.058/0001-18
ENdErEÇo: avenida Boulevard castilho frança s/n, armazém 3, Belém/Pa
locaTário: SEaP
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 724559

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 042/2018
termo aditivo: 4
data da assinatura: 01/11/2021
Classificação do Objeto: outros
Motivo: Vigencia e valor.
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 1 (um) 
ano, iniciando em 02/11/2021 e encerrando em 01/11/2022, sob a luz dos 
ditames do art. 57, §2º da lei nº 8666/93, condicionada a realização de 
giro de frota locada.”. o presente contrato será reajustado em 23,45%, 
conforme o índice do iGP-di passando o valor global de r$ 1.274.499,36, 
para r$ 1.573.313,93 com aplicação a contar de 18 de outubro de 2021
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 97.101 03.421.1502.8283, 
Natureza de despesa: 339033, fonte de recurso: 0101, Pi: 1050008283c
contrato: 042/2018
Exercício: 2021
contratado: Tcar locaÇÃo dE VEÍcUloS EirEli
cNPJ: 14.311.143/0001-29
Endereço: rua Jerônimo Pimentel, 141, Bairro: Umarizal, cEP: 66.055-
000, Belém, Pará.
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de adminis-
tração Penitenciária.

Protocolo: 724507

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 016/2021-seaP
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciá-
ria - SEaP, com sede em Belém-Pará, na rua dos Tamoios, 1592 entre api-
nagés e Padre Eutíquio, Bairro: Batista campos - cEP: 66.033-172, Belém/
Pa, inscrita no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 05.929.042/0001-
25, e organização Social Pará 2000, pessoa jurídica inscrita sob o cNPJ 
nº 03.584.058/0001-18, endereço a avenida Boulevard castilho frança 
S/N, armazém, Belém/Pa, representada por seu diretor Presidente antô-
nio carlos dos Santos Sobrinho, inscrito no cPf sob o nº 257.953.252-87, 
rG nº 5027 oaB/Pa
do oBJETo: do oBJETo: cessão do espaço Mangal das Garças para even-
to a ser realizado visando a emissão de documentos aos servidores da 
SEaP.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente dispensa fundamenta-se no art. 24, inciso ii da lei nº 
8.666/93.
Valor: r$ 1.000,00 (mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: programa de trabalho 97.101 
03.122.1297.8338, natureza de despesa 339039, fonte 0101
ordENador rESPoNSáVEl: JarBaS VaScoNcEloS do carMo.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 28.10.2021.
raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo
O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratificar o 
Termo de dispensa de licitação nº 016/2021 para cessão do espaço Man-
gal das Garças para evento a ser realizado visando a emissão de documen-
tos aos servidores da SEaP
Valor: r$ 1.000,00 (mil reais)
Belém, (Pa), 28.10.2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 724568
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.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo nº 2021/120500
PreGÃo eLetrÔNico Nº 049/2021
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de 
suas atribuições legais e após constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais decide HoMoloGar os itens referentes ao Pregão Eletrônico nº 
049/2021, que tem como objeto da presente licitação a aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial TEcNico dE coNSUMo laBoraTorial para SaÚdE PriSio-
Nal, insumos laboratoriais, para serem utilizados nas unidades penitenci-
árias de Santa izabel e Marituba no Estado do Pará, em favor da empresa 
abaixo declarada vencedora: cirUBEl comércio e representações de Pro-
dutos Médicos e Hospitalar EirEli, cNPJ 05.323.167/0001-07, foi a ven-
cedora do grupo 01, pelo critério de menor valor global, no valor total de 
r$ 21.809,90 (Vinte e um mil oitocentos e nove reais e noventa centavos).
Belém-Pa, 04/11/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 724115

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada 002/2021
data de assinatura: 28/10/2021
Vigência: 28/10/2021 a 27/10/2022
Justificativa: O presente TERMO tem por objeto a transferência de crédito 
orçamentário à Secretaria Estadual de Segurança Pública e defesa Social, 
objetivando viabilizar a utilização da frota de aeronaves do Grupamento 
aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará pela Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária, para realização de quaisquer ações de sua 
competência.
Valor: estimado em r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Partes: Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SE-
GUP/Grupamento aéreo de Segurança Pública – GraESP e Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária - SEaP
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 724373
Portaria N°2997/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
EXclUir do servidor Marcelo Sousa Moraes, matrícula funcional nº 
5879795/1 – 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 à servidora Maiara cristina Gemaque Picanço, matrícula fun-
cional nº 57213755/2 - ocupante da função de assistente administrativo a 
Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/11/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 724171
Portaria N°2996/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
EXclUir do servidor José de oliveira e Silva, matrícula funcional nº 
54180750/1 – 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 à servidora Kátia Vanilza Souza da Silva, matrícula funcional nº 
54188513/1 - ocupante da função de Assistente administrativo a Gratifica-
ção de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/11/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 724167

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato Nº 035/2021. secULt
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS Nº 2020/116782
oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de empresa espe-
cializada na confecção de crachás, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
Valor GloBal:r$ 2.849,70 (dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais 

e setenta centavos)
daTa dE aSSiNaTUra: 04/11/2021
ViGÊNcia: 04/11/2021 a 01/02/2022
oriGEM: coTaÇÃo ElETrÔNica N. 031/2021.
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 rESPoNSáVEl: GiSElar dE oliVEira JUNior, matrícula nº 
31615/1.
coNTraTado: a P c BoNa EirEli - cNPJ n. 40.147.595/0001-27.
ENdErEÇo: rua Senador Manoel Barata, 718, bairro campina, cEP 
66.019-900, Belém, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 724258

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - terMo aditiVo
terMo aditiVo: 1
ProcESSo Nº 2021/1193870
daTa dE aSSiNaTUra: 04 de novembro de 2021.
oBJETo: adicionar r$ 1.002.676,19 (um milhão e dois mil e seiscentos e 
setenta e seis reais e dezenove centavos), correspondentes a 15% (quinze 
por cento) do valor da obra
Valor GloBal (coM o adiTiVo): r$ 7.687.184,13 (sete milhões e seis-
centos e oitenta e sete mil e cento e oitenta e quatro reais e treze centa-
vos).
JUSTificaTiVa: art. 65, i, “b”, da lei 8.666/1993.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Projeto atividade: 7591
fonte de recurso: 0101000000 /0301000000(recursos ordinários)
Natureza da despesa: 449051 – oBraS E iNSTalaÇÕES
PTrES: 157591
Pi: 103ParQciBE
aÇÃo: 267502
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.391.1503-7591
coNTraTo: 009
EXErcÍcio: 2021
coNTraTado: PaS – ProJETo, aSSESSoria E SiSTEMa EirEli;
cNPJ: 08.593.703/0001-82
ENdErEÇo: rua Vilagran cabrita, 1015, Bairro centro, cEP 76.900-047, 
Ji-Paraná-ro
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 724249

.

.

diÁria
.

 
Portaria Nº 600/21, de 04.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: fErNaNdo VilHENa JUNior
cargo: Gerente de operações e Serviços Gerais
Matrícula: 5933317/ 3
Quantidade de diárias: 01 e 1/2 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira do arari/Pa
Período: 05 a 06.11.2021
Objetivo: a fim de realizar visita técnica ao Museu do Marajó, para o le-
vantamento da quantidade de postos de serviços terceirizados, que serão 
necessários para a manutenção do espaço.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 724369
Portaria Nº. 599 de 04 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 
a 149, da lei no 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e coNSidEraNdo os 
termos dos Processos nº1246228 dP/dPaT de 03.11.2021; nº1245530 de 
03.11.2021 e nº1236603/SiMM de 28.10.2021,
rESolVE:
i - aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para a 
cidade de cacHoEira do arari/Pa, no período de 05 a 06 de Novembro 
de 2021.

Servidor (a) objetivo

arMaNdo SaMPaio SoBral, matrícula: 57176574/ 2, cPf: 
255.124.632-68, ocupante do cargo de diretor do Sistema 

integrado de Museus e Memoriais-SiMM

realizar visita técnica ao Museu do Marajó, naquele 
município.

EdilENo aUGUSTo dE SoUZa MarTiNS, matrícula: 
57200700/2, cPf: 585.031.102-53, ocupante do cargo de 

coordenador de infraestrutura-SiMM.

realizar vistoria estrutural do prédio e reserva técnica 
do Museu do Marajó. acompanhar o Projeto para o “Memo-

rial Pe. Gallo”, naquele município.

NElSoN lUÍS carValHo dE oliVEira, Matrícula: 
57190169/2, cPf: 319.705.402-49, ocupante do cargo de 

diretor do departamento de Projetos –dP/SEcUlT

realizar visita técnica ao Museu do Marajó, naquele 
município.
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ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e 1/2 (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 04 de Novembro de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 724351
Portaria Nº 582/21, de 27.10.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
cargo: Secretário adjunto de Estado de cultura
Matrícula: 5945711/1
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (uma e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: BraSilia/df
Período: 08 a 09.11.2021
Objetivo: a fim de participar da I Reunião Presencial (pós-pandemia) do 
fórum Nacional de Secretários e dirigentes Estaduais de cultura do Brasil.
ordenador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa/Secretária da Se-
cretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 724221
Portaria Nº 597/21, de 03.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
cargo: Secretário adjunto de Estado de cultura
Matrícula: 5945711/1
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (uma e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: alTaMira/Pa
Período: 03 a 04.11.2021
Objetivo: a fim de participar da III Festa Literária Internacional do Xingu - 
iii fliX, naquele município.
ordenador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa/Secretária da Se-
cretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 724092
Portaria Nº 598/21, de 03.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: iego alexssander rocha alexandre
cargo: Supervisor Museológico
Matrícula: 5945722/2
Quantidade de diárias:5 e 1/2 (cinco e meia)
origem: Belém/Pa
destino: BraSÍlia/df
Período: 05 a 10.11.2021
Objetivo: a fim de realizar cobertura midiática e acompanhar o Secretário 
adjunto de Estado de cultura do Pará, na i reunião Presencial (pós-pande-
mia) do fórum Nacional de Secretários e dirigentes Estaduais de cultura 
do Brasil.
ordenadora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa/Secretária de Es-
tado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 724152

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 589/21 de 03.11.2021
Servidora: Sabrina campos costa
Matrícula: 57176033-2
cargo: Técnico em Gestão cultura - Turismo
Período de Usufruto: 08.11.2021 a 22.11.2021 - 15 (quinze) dias restantes
Período aquisitivo: 02.01.2020 a 01.01.2021

Protocolo: 724510
Portaria Nº 588 de 03 de NoVeMBro de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74 da lei nº5.810 de 24.01.94, 30 (trin-
ta) dias de férias consecutivos aos servidores abaixo relacionados, referen-
te ao mês de JaNEiro/2022.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo  dE GoZo
5792177/2 alex ramires Santos da costa 29.01.2021 a 28.01.2022 31.01.2022 a 01.03.2022
57188175/4 allan Pinheiro de carvalho 01.01.2021 a 31.12.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
57190768/1 anderson luiz lemos Gonçalves 31.10.2020 a 30.10.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
57191799/1 andreza cristiane de oliveira lves 17.12.2019 a 16.12.2020. 03.01.2022 a 01.02.2022
716189/2 angela Sanches leão 08.10.2020 a 07.10.2021 04.01.2022 a 02.02.2022

57191533/1 angela regiane Maia Machado 21.12.2020 a 20.12.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
57203405/1 cássia Santos da rosa 30.09.2020 a 29.09.2021 27.01.2022 a 25.02.2022

31879/1 celina do Socorro chaves de lima 01.06.2020 a 31.05.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
30406/1 claudio Grimouth Seabra 01.06.2020 a 31.05.2021 04.01.2022 a 02.02.2022

57197116/2 dorival  freitas Pinheiro 25.08.2020 a 24.08.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
57188455/2 Ederson José Teixeira Pinho 02.01.2021 a 01.01.2022 03.01.2022 a 01.02.2022
5945714/1 Eliana cavalcante Maues Santos 01.01.2021 a 31.12.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
3255123/2 João Januário furtado Guedes 01.01.2021 a 31.12.2021 17.01.2022 a 15.02.2022
5184274/1 John cristian  Barbosa Brito 27.11.2020 a 26.11.2021 14.01.2022 a 12.02.2022
57191512/1 Jorge alex de almeida Souza 20.12.2020 a 19.12.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
57191449/1 José Jeremias libório de lima 03.12.2020 a 02.12.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
5634202/5 leonardo cardoso Santos 01.01.2021 a 31.12.2021 01.01.2022 a 30.01.2022
57191530/1 leslie cristina amaral dantas 26.12.2020 a 25.12.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
57192581/1 Marcelo Manoel Barros do Nascimento 15.01.2021 a 14.01.2022 15.01.2022 a 13.02.2022
57190452/1 Maria de fátima Gorete Soares lourinho 18.10.2020 a 17.10.2021 03.01.2022 a 01.02.2022

32166/1 Maria de Nazaré de andrade Moreira Porto 17.01.2021 a 16.01.2022 17.01.2022 a 15.02.2022
32280/1 Maria do céu Braga Martins 01.02.2019 a 31.01.2020 03.01.2022 a 01.02.2022
716200/1 Maria iolete Valadares fernandes 01.12.2020 a 30.11.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
31011/1 Marina de lourdes Pastana Siqueira Saliba 01.09.2020 a 31.08.2021 03.01.2022 a 01.02.2022

57189752/1 Max franck da Silva rodrigues 02102020 a 01.10.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
30686/1 Nelson da Silva Teixeira 01.10.2020 a 30.09.2021 03.01.2022 a 01.02.2022

5423457/4 raimundo calandrino Barbosa Junior 01.01.2021 a 31.12.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
5920233/2 rosemary Maçaneiro 30.04.2020 a 29.04.2021 28.01.2022 a 26.02.2022

57192602/1 Samia Marcia araújo Monteiro Pires 18.01.2021 a 17.01.2022 19.01.2022 a 02.02.2022
19.07.2022 a 02.08.2022

54185520/2 Susanna crystina lopes Teles Negrão 04.10.2020 a 03.10.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
5953350/1 Thais christina coelho Siqueira 13.01.2021 a 12.01.2022 13.01.2022 a 11.02.2022

57192176/1 Thiago aquino costa 02.01.2021 a 01.01.2022 03.01.2022 a 17.01.2022
04.07.2022 a 18.07.2022

32603/1 Valmir antonio de almeida rodrigues 01.01.2021 a 31.12.2021 01.01.2022 a 30.01.2022
5184185/1 Vivaldo de lima fonseca 14.01.2021 a 13.02.2022 17.01.2022 a 15.02.2022
5945713/1 Vivianne Miranda Maciel da Silva 01.01.2021 a 31.12.2021 10.01.2022 a 08.02.2022
57191618/1 Vladimir alberto Brito Gonçalves 27.12.2020 a 26.12.2021 03.01.2022 a 01.02.2022
8400621/4 Zenaide Pereira de Paiva 16.01.2020 a 15.01.2021 27.01.2022 a 25.02.2022
715140/1 Zoraya lobato Moura 02.06.2020 a 01.06.2021 03.01.2022 a 01.02.2022

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 03 de novembro de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 724480

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 012/2021
(ProcESSo 2021/1218518)
o ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE cUl-
TUra, em conformidade com o “caput” do artigo 31 da lei federal nº 
13.019/2014, informa que foi autorizada a iNEXiGiBilidadE dE cHaMa-
MENTo PÚBlico para formalização de parceria, mediante Termo de fo-
mento, a ser celebrada com o aSSociaÇÃo cUlTUral NoSSa SENHora 
DA CONCEIÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
com natureza jurídica de organização da sociedade civil, constituída em 
27 de junho de 2001, inscrita sob o cNPJ nº 04.529.042/0001-75, situada 
na cidade de Santarém/Pa, na rua Wilson dias da fonseca, 634, bairro 
Centro, CEP 68.005-060, de modo que se torna pública a justificativa de 
inexigibilidade, que está disponível no sítio eletrônico da Secretaria de Es-
tado de Cultura, e no Diário Oficial do Estado do Pará – DOEPA.
Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que 
deverão ser efetuadas no Protocolo na sede da Secretaria de Estado de 
cultura – SEcUlT, na avenida Magalhães Barata, n. 830, São Brás, cEP 
66.063-240, Belém-Pa.
Belém, 04 de novembro de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 724574
traNsFerir FÉrias – 15 dias
Portaria 584/21 de 29.10.2021
Servidora: ana Valéria da costa Barros
Matrícula: 57192060-1
cargo: Técnico em Gestão cultura - arquiteta
Período anterior: 03.11.2021 a 17.11.2021 - 15 (quinze) dias
Novo período: 03.01.2022 a 17.01.2022 - 15 (quinze) dias
Período restante: A ser definido posteriormente.
Período aquisitivo: 02.01.2020 a 01.01.2021

Protocolo: 724563
terMo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 011/2021
(ProcESSo 2021/1122344)
o ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE cUl-
TUra, em conformidade com o “caput” do artigo 31 da lei federal nº 
13.019/2014, informa que foi autorizada a iNEXiGiBilidadE dE cHaMa-
MENTo PÚBlico para formalização de parceria, mediante Termo de fo-
mento, a ser celebrada com o aSSociaÇÃo cUlTUral doS arTiSTaS, 
ProdUTorES E TÉcNicoS daS arTES cÊNicaS do TaPaJÓS, pessoa jurí-
dica de direito privado, sem fins lucrativos, com natureza jurídica de orga-
nização da sociedade civil, constituída em 07 de fevereiro de 1993, inscrita 
sob o cNPJ nº 01.367.342/0001-07, situada na cidade de Santarém/Pa, na 
avenida Borges leal, s/n, Bairro de Santa clara, cEP 68.005-399, de modo 
que se torna pública a justificativa de inexigibilidade, que está disponível 
no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Cultura, e no Diário Oficial do 
Estado do Pará – doEPa.
Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que 
deverão ser efetuadas no Protocolo na sede da Secretaria de Estado de 
cultura – SEcUlT, na avenida Magalhães Barata, n. 830, São Brás, cEP 
66.063-240, Belém-Pa.
Belém, 04 de novembro de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 724554
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.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

termo aditivo: 5º
contrato: 142/2018
PaE: 2018/251827
objeto: Prorrogação da Vigência contratual por mais 12 (doze) meses, 
fundamentada no art. 57, inciso ii da lei federal 8.666/93 com vigência 
iniciando-se em 03/12/2021 e encerrando em 03/12/2022 e em conformi-
dade ao art. 2º, § 1º, do decreto Estadual 955/2020 em que a coNTraTa-
da mantém o valor já praticado no contrato anterior
Valor Mensal: r$ 217.195,45
Valor Global: r$ 2.606.345,40
dotação orçamentária: Projeto/atividade: 13.122.1297.8338.0000; Plano 
interno: 412.000.8238c; Natureza de despesa:339037; fonte de recur-
so: 0101
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: KaPa caPiTal lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
13.279.768/0001-98
data de assinatura: 04/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 724803

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1100 - cGP/FcP de 04 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, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº795 de 29 de maio de 2020, 
publicado no doE n.º34.240, de 01 de junho de 2020, de acordo com o 
art 7°.
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1197427 e ainda o ofício n° 41 /2021 – Pr 
- iTErPa, datados de 20/10/2021.
rESolVE:
i – cEdEr o servidor ricardo aMaral doS SaNToS, matrícula nº 
5899652/1, auxiliar operacional, ao instituto de Terras do Pará – iTErPa, 
pelo período de 08/11/2021 a 07/11/2025, com ônus para o Órgão ces-
sionário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 724356
Portaria Nº 1094 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 fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1099652
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “VErTENTE 
cUlTUral” referente à iN 499/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora ruth 
celeste iglesias comesanha fernandes, matrícula nº 54182472/3 cargo: 
aSSiST. cUlTUral, Setor/local de Trabalho: TEaTro WaldEMar HEN-
riQUE, e como fiscal Substituto o servidor Marcelo dos Santos carmo, 
matrícula nº  5888124/1  cargo: TEc. 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: 724259
Portaria Nº 1093 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 fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1051836
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Mar dE 
MÚSica diGiTal” referente à iN 498/2021 - fcP, fiscal Titular, a servi-
dor Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº 5888124/1 cargo: TEc. GES-
TÃo cUlTUral , Setor/local de Trabalho: dic , e como fiscal Substitu-
to o servidor ruth celeste iglesias comesanha fernandes, matrícula nº  
54182472/3 cargo aSSiST. cUlTUral, Setor/local de Trabalho: TEaTro 

WaldEMar HENriQUE
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 724254
Portaria Nº 1.097 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 fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
841441
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rodaNdo 
a cUlTUra XiV” referente à iN 501/2021 - fcP, fiscal Titular, o servi-
dor aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº 5798595 cargo: 
TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral, 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 Traba-
lho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 724265
Portaria Nº 1.095 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 
2021/1099775
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ViVENdo o 
caNTo” referente à iN 500/2021 - 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 aNGElo 
SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº 5798595 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: 724261
Portaria Nº 1.096 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 
2021/1085016
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SaMBa dE 
roda” referente à iN 502/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor MarcElo 
doS SaNToS carMo, matrícula nº 5888124 cargo: TÉcNico EM GESTÃo 
cUlTUral, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto a ser-
vidora rUTH cElESTE iGlESiaS coMESaNHa fErNaNdES, matrícula nº 
54182472/3 cargo: aSSiST. cUlTUral, Setor/local de Trabalho: TEaTro 
WaldEMar HENriQUE.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 724269
Portaria Nº 1.106 de 04 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 fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1099815
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MaNifESTo 
MUSical” referente à iN 503/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor PEdro 
HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº 5899706/1 cargo: coordENa-
dor, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiscal Substituto a servidora 
Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº 32026/1 cargo: ag. ad-
ministrativo, 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: 724505
Portaria Nº 1.107 de 4 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° 
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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 
2021/1099798
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ViVEr o 
SoM” referente à iN 504/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor rUTH cElES-
TE iGlESiaS coMESaNHa fErNaNdES, matrícula nº 54182472/3 cargo: 
assistente cultural, Setor/local de Trabalho: TWH, e como fiscal Substi-
tuto a servidora MarcElo SaNToS do carMo, matrícula nº 5888124/1 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 724601

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1087 – cGP/daF/FcP de 03 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNSidEraNdo, 
o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e ainda 
os termos dos Processos nº 2021/1222128 e 2021/1237734 respectiva-
mente, ambos de 28/10/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença Prêmio aos servidores abaixo rela-
cionados:

Nome Matrícula cargo P. aquisitivo P. Gozo
Jaqueline cristina Souza 

da Silva 54185773/3 TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

06/09/2015 a 05/09/2018 – 1ª 
parcela

08/11/2021 a 
07/12/2021

Jose Tadeu de Brito 
Nunes 5417511/2 13/09/2014 a 12/09/2017 – 2ª 

parcela
27/12/2021 a 
25/01/2022

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

Protocolo: 724087

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 502/2021
PaE: 2021/1085016
objeto: ProJETo “SaMBa dE roda”, no qual os artistas: roSa cor, adE-
Mir da MarcaÇÃo, Ed Marcio, JoHaNN, lUciaNo cacHorrÃo, ricK 
E lUcaS, BaNda BUScaPÉ BlUES, lUiZ Pardal, firMo cardoSo se 
apresentarão formato digital – liVE e gravações de vídeos em /11/2021, 
das 10h às 18h, 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 664/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21 df 4049227; 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:cENTral arTiSTica ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
13.717.656/0001-71
Valor Total: r$102.000,00
data: 03/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 502/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 502/2021, 
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: 724244
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 504/2021
PaE: 2021/1099798
objeto: ProJETo “ViVEr o SoM”, no qual os artistas: ElMa MaUÉS, iZiS 
QUarESMa, diEGo aBrEU, loS BrEGaS, BaNda aÇaÍ laTiNo, rafaEl 
SaNcHES, lUcaS E iroN, aNNY loPES, BaNda MEGa PoP SHoW, BaNda 
PaNKadÃo do forrÓ, BaNda BaladaMiX, BaNda BEiJo dEla, BaN-
da BEiJo MolHado, cHiQUiNHo do acordEoN E BENiGNa SaMSEl-
SKi E BaNda, BaNda forrÓ TUdÃo, MicHEllY aMador, KariNa BriTo 
se apresentarão formato digital – liVE e gravações de vídeos em 12 e 
13/11/2021, no Município de Belém/Pa das 09h às 01h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 672/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMG00299; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
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$150.000,00
data: 04/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 504/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 504/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 04/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 724665
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 499/2021
PaE: 2021/1099652
objeto: ProJETo “VErTENTE cUlTUral”, no qual os artistas: ElMa MaUÉS, 
iZiS QUarESMa, diEGo aBrEU, loS BrEGaS, BaNda aÇaÍ laTiNo, ra-
faEl SaNcHES, lUcaS E iroN, aNNY loPES, BaNda MEGa PoP SHoW, 
BaNda PaNKadÃo do forrÓ, BaNda BaladaMiX, BaNda BEiJo dEla, 
BaNda THE BrEGaS, cHiQUiNHo do acordEoN E BENiGNa SaMSEl-
SKi E BaNda, BaNda aÇaÍ PiMENTa, BrUNo MEScoUTo, BaNda forrÓ 
TUdÃo se apresentarão formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
09/11/2021, das 09h às 22h, no Município de ananindeua – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 669/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano in-
terno: 21 dEMG 00300; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 
339039; ação: 231274
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$150.000,00
data: 03/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 499/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 499/2021, 
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: 724223
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 498/2021
PaE: 2021/1051836
objeto: ProJETo “Mar dE MÚSica diGiTal”, no qual os artistas: ca-
rol alVES, afoNSo caPPElo, lUcaS liMa, JEff MoraES, ToNY BraSil, 
GEMilY, JorGiNHo E BaNda, PÉrola NEGra, BaNda BaTidÃo, TroPa 
do forrÓ, BalE folclÓrico da aMaZÔNia, frUToS do Pará, TriBo 
KaWaHiVa, UiraPUrU E PEQUENo PriNciPE E a ESPada dE PraTa se 
apresentarão formato digital – liVE e gravações de vídeos em 09/11/2021, 
das 09h às 22h, no Município de ananindeua – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 670/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMG00296 ; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
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: ParáSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$150.000,00
data: 03/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 498/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 498/2021, 
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: 724220
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 501/2021
PaE: 2021/841441
objeto: ProJETo “rodaNdo a cUlTUra XiV”, no qual os artistas: cÉZar 
fariaS, MUKa, JoElSoN PaNToJa, iGor MENdES, Trio cHaMoTE, HE-
ricK rafaEl, MarQUiNHo MElodia E BaNda, BaNda BlacKoUT, MEll 
PiNHEiro, dENNEr ciGaNo, BiNo, Trio lUZ dE TiETa, carMEM PENi-
cHE se apresentarão formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
06/11/2021, das 09h às 21h, no Município de ananindeua – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 667/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf215227; 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: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04.
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Valor Total: r$110.000,00
data: 03/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 501/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 501/2021, 
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: 724234
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 500/2021
PaE: 2021/ 1099775
objeto: ProJETo “ViVENdo o caNTo”, no qual os artistas: caBra No 
forrÓ, THE MorÔ, TroPa No forrÓ, afoNSo caPPElo, JEff MoraES, 
JorGiNHo GoMES, rHENaN SaNcHES, SaMY loUriNHo, TEddY MarKS, 
ToNY BraSil, GEMilY, NEGa lora, BalÉ folclÓrico da aMaZÔNia, 
UiraPUrU se apresentarão formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 10/11/2021, das 09h às 22h, no Município de ananindeua – 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: 21dEMG00305; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
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: ParáSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69.
Valor Total: r$150.000,00
data: 03/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 500/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 500/2021, 
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: 724228
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 503/2021
PaE: 2021/ 1099815
objeto: ProJETo “MaNifESTo MUSical”, no qual os artistas MicHEl-
lE aMador, laYNa BElliNi, KariNa BriTo, loS BrEGaS, aÇaÍ laTi-
No, adSoN ParaNHoS, lUcaS E iroN, aNNY loPES, MEGa PoP SHoW, 
PaNKadÃo do forrÓ, BaladaMiX, BEiJo dEla, THE BrEGaS, JarBaS 
liMa, aÇaÍ PiMENTa, BrUNo MEScoUTo E forrÓ TUdÃo se apresenta-
rão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 11/11/2021, das 
09h às 01h, no Município de ananindeua – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 673/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMG00301; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
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$150.000,00
data: 04/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 503/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 503/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 04/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 724503

diÁria
.

Portaria Nº 1090 - 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/ 1236081-dli, datado de 
28/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual abaixo mencionado, a fim de participar da programação da festa 
literária internacional do Xingu - fliX – festa literária internacional do 
Xingu, no município de altamira,

NoME c.P.f VÍNcUlo PErÍodo diária
adEMario SoUZa riBEiro 133.171.215-72 colaboador eventual 02 a 06/11/2021 4 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: 724296

Portaria Nº 1098 - 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/ 1205829-docia, datado 
de 21/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diária ao colaborador 
eventual abaixo mencionado, a fim de ministrar workshop construção de 
cenário com reaproveitamento de garrafas plásticas no evento circuito das 
artes no município de ourém/Pará.

NoME c.P.f VÍNcUlo PErÍodo diária
Marcio dE oliVEira SaraiVa 712.485.362-15 colaborador eventual 03 a 07/11/2021 4 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: 724353
Portaria coLetiVa Nº 1092 - 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 2021/1237453-cBPaV, datado 
de 28/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, a fim de representar a FCP, através da Biblioteca 
Pública Arthur Vianna, para ministrar oficinas sobre o sistema braille no 
município de castanhal. 

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
criSTiaNo dE JESUS corrEa lEiTE 5892252/1 MoToriSTa

13/11/2021 ½PEdro da SilVa NETo 5514452/ 3 TEcNico EM GESTao cUlTUral
dailToN HEldEr da SilVa coNcEicao 57207821/ 1 aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

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

Protocolo: 724645
Portaria Nº 1105 - cGP/FcP de 04 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/ 1213382-docia, datado 
de 22/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual abaixo mencionado, a fim de ministrar workshop de iniciação tea-
tral: corpo e jogo no evento circuito das artes no município de ourém/Pará.

NoME c.P.f VÍNcUlo PErÍodo diária
WaGNEr roNY GUiMarÃES BarroS 030.914.422-17 colaborador eventual 03 a 07/11/2021 4 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: 724638
Portaria Nº 1104 - cGP/FcP de 04 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/ 1211500-docia, datado 
de 22/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual abaixo mencionado, a fim de ministrar workshop de produção e 
edição de vídeo e mídias móveis no evento circuito das artes no municíopio 
de São caetano de odivelas-Pará.

NoME c.P.f VÍNcUlo PErÍodo diária
Jose de almeida Viana Júnior 531.755.732-15 colaborador eventual 03 a 07/11/2021 4 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: 724630
Portaria Nº 1103 - cGP/FcP de 04 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 
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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 2021/1206313-cPEd/dli, datado 
de 21/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, a fim de Participação na programação da Festa Lite-
rária internacional do Xingu - fliX no município de altamira/Pa.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
NEila MENdoNca GarcES liMa 51855866/2 coordENador 04 e 05/11/2021 1 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: 724623
Portaria Nº 1082 - cGP/FcP de 29 de oUtUBro 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/ 1217661-dic, datado de 
25/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diária a colaborado-
ra eventual abaixo mencionada, a fim de participar da programação da 
fliX – festa literária internacional do Xingu, no município de altamira, no 
dia 05/11, apresentando boas práticas de leitura dos povos originários de 
Vitória do Xingu.

NoME c.P.f VÍNcUlo PErÍodo diária
JaNicE do NaSciMENTo MElo MENEZES 733067382-04 colaBorador EVENTUal 05 e 06/11/21 1 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: 724512
Portaria Nº 1102 - cGP/FcP de 04 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/ 1207306-docia, datado 
de 21/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual abaixo mencionado, a fim de ministrar workshop construção de 
portfolio no evento circuito das artes, no município de ouré/Pará.

NoME c.P.f VÍNcUlo PErÍodo diária
Maurício igor Neves almeirda de almeida 009.000.412-42 colaborador eventual 03 a 07/11/2021 4 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: 724613

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº1099 cGP/FcP de 04 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, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
rESolVE:
1 - coNcEdEr férias aos servidores abaixo relacionados:

MaTricUla NoME carGo PErÍodo 
aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

5910588/ 1 alEX aNdErSoN BraZ rENdEiro aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

15/01/2020 á 
14/01/2021

20/01/2022 á 
18/02/2022

55586452/ 2 aNdrEa dE faTiMa rodriGUES fErNaN-
dES doS SaNToS

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

03/04/2020 á 
02/04/2021

06/01/2022 á 
04/02/2022

715786/ 1 carMEliNda do Socorro BarBoSa 
da crUZ BiBlioTEcoNoMiSTa 16/03/2020 á 

15/03/2021
03/01/2022 á 
01/02/2022

5897404/ 2 daNilo BraccHi TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

24/09/2016 á 
23/092017

03/01/2022 á 
01/02/2022

5608600/ 3 dENiSE GUioMar fraNco lEal doS 
SaNToS

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

01/02/2019 á 
31/01/2020

20/01/2022 á 
18/02/2022

32263/ 1 filoMENa EliZa BUENaNo JESUS dE 
caSTro BiBlioTEcoNoMiSTa 01/08/2020 á 

31/07/2021
03/01/2022 á 
01/02/2022

5952361/ 2 GUSTaVo frEiTaS BarBoSa dE SoUZa GErENTE 01/01/2021 á 
31/12/2021

03/01/2022 á 
01/02/2022

54185773/ 3 JaQUEliNE criSTiNa SoUZa da SilVa TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

26/09/2019 á 
26/09/2020

27/01/2020 á 
25/02/2022

3253147/ 1 JoSE aNToNio da SilVa SaNToS aUX. oPEr. E SEGU-
raNca

26/10/2020 á 
25/10/2021

03/01/2022 á 
01/02/2022

5892295/ 1 JoSE JUlio SilVa BEZErra MoToriSTa 26/08/2020 á 
25/08/2021

03/01/2022 á 
01/02/2022

57234396/ 1 ioNaldo rodriGUES da SilVa filHo TEcNico dE adMiNiS-
Tracao E fiNaNcaS

06/12/2019 á 
05/12/2020

16/12/2021 á 
14/01/2022

5903436/ 1 laiSa EMi fUJiYoSHi TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

19/12/2018 á 
18/12/2019

20/01/2022 á 
18/02/2022

5870780/ 3 laiS BENTES dE MElo PErEira TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

27/12/2019 á 
26/12/2020

03/01/2022 á 
01/02/2022

57201863/ 2 Maria ValdEiSE da coSTa rocHa coordENador dE 
NUclEo

01/04/2020 á 
31/03/2021

03/01/2022 á 
01/02/2022

57233484/ 1 Maria dE NaZarE JacKSoN coSTa aSSiSTENTE cUlTUral 19/10/2019 á 
18/10/2020

03/01/2022 á 
01/02/2022

80846131/ 1 Maria dE JESUS rEiS corrEa TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

01/07/2020 á 
30/06/2021

03/01/2022 á 
01/02/2022

32026/ 1 Maria dE faTiMa liMa BarroSo aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

01/04/2019 á 
31/03/2020

10/01/2022 á 
08/02/2022

57200991/ 1 MarcKSoN daVi dE MoraES liSBoa aSSiSTENTE cUlTUral 29/07/2019 á 
28/07/2020

01/01/2022 á 
30/01/2022

57193565/ 1 NilToN SaTorU NoGUcHi aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

01/02/2019 á 
31/01/2020

03/01/2022 á 
01/02/2022

5423503/ 2 VaNda do Socorro loPES cHaGaS aSSiSTENTE cUlTUral 24/11/2019 á 
23/11/2020

10/12/2021 á 
08/01/2022

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

Protocolo: 724396
Portaria Nº 1108 cGP/FcP de 04 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas e coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 
76 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr férias aos servidores abaixo:

MaTricUla NoME carGo PErÍodo aQUi-
SiTiVo PErÍodo dE GoZo

57200796/ 1 daVid PaSSiNHo MoNTES aSSiSTENTE cUlTUral 27/10/2019 a 
28/10/2020

03/01/2022 a 
01/02/2022

57195546/ 2 MarcElo fErNaNdES BraZao TEcNico EM adMiNiSTra-
cao E fiNaNcaS

20/10/2020 a 
19/10/2021

20/12/2021 a 
18/01/2022

8080052/ 1 aNairio raiol da SilVa aSSiSTENTE cUlTUral 06/05/2020 a 
05/05/2021

04/01/2022 a 
02/02/2022

5947204/ 2 caMila PaSSoS BarBalHo GErENTE 01/04/2019 a 
31/03/2020

03/01/2022 a 
01/02/2022

GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 724691

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

errata
.

errata do terMo de iNeXiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 04/2021, 
protocolo nº 722901, publicado no doE N° 34.755 de 03/11/2021.
onde se lê: TErMo dE iNEXiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 04/2021
Leia-se: TErMo dE iNEXiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 05/2021.

Protocolo: 724329
errata do terMo de iNeXiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 15/2021, 
protocolo nº 723377, publicado no doE N° 34.756 de 04/11/2021.
onde se lê: TErMo dE iNEXiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 15/2021
Leia-se: TErMo dE iNEXiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 16/2021.

Protocolo: 724271
errata da ratiFicaÇÃo de iNeXiBiLidade de LicitaÇÃo, Pro-
tocolo nº723390, publicada no doE Nº34.756, em 04.11.2021.
onde se lê: Belém, xx de outubro de 2021
Leia-se: Belém, 29 de outubro de 2021

Protocolo: 724287

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

coNtrato
.

coNtrato
exercício: 2021
Objeto: Contratação de Instrutor Oficineiro, para Ministração de Oficina de 
comunicação comunitária na UsiPaz do icuí.
daTa dE aSSiNaTUra: 26/10/2021
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ViGÊNcia: 26/10/2021 a 29/10/2021
Valor: 1.440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta reais)
coNTraTo: 04/2021
fUNcioNal ProGraMáTica: 24.722.1508.8236 – Produção e difusão da 
informação
ElEMENTo dE dESPESa: 339036 – outros Serviços de terceiros - Pessoa 
física
foNTE: 0101 – recursos ordinários
24.122.1508.8236 - Produção e difusão da informação
ElEMENTo dE dESPESa: 339047 - obrigações Tributárias e contributivas
foNTE: 0101- recursos ordinários
coNTraTado: caMila dE aNdradE SiMÕES
ENdErEÇo: rua Municipalidade, nº 1508, ap.1006, bairro: reduto, Be-
lém-Pa, cEP: 66050-350, Belém-Pa.
Belém, 05 de Novembro de 2021.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 724213

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 763 de 01 Novembro 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 2021/1244158/SEcoM.
rESolVE:
I-Conceder ao servidor relacionado; 4½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de capanema, cachoeira do Piriá e Viseu, 
no período de 03 a 07 de novembro de 2021, para conduzir a equipe que 
efetuará cobertura jornalística.
NoME: ruan augusto Barbosa Estevam
MaTrÍcUla: 59455983
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 762 de 01 Novembro 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 2021/1244161/SEcoM.
rESolVE:
I-Conceder ao servidor relacionado; 4½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de Rondon do Pará, Abel figueiredo e São 
João do araguaia, no período de 03 a 07 de novembro de 2021, para con-
duzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: luiz reinaldo cunha de Souza
MaTrÍcUla: 5953110
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 761 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 2021/1236843/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: Maria carolina Barata
MaTrÍcUla: 5947865
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 766 de 03 Novembro 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 2021/1247156/SEcoM.
rESolVE:
I-Conceder ao servidor relacionado; 4½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de abel figueiredo, rodon do Pará e São João 
do araguaia, no período de 03 a 07 de novembro de 2021, para cobertura 
da pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: lindomar Marco dos Santos
MaTrÍcUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 768 de 03 Novembro 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 2021/1246759/SEcoM.
rESolVE:
I-Conceder a servidora relacionado; 4½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de capanema, cachoeira do Piriá e Viseu, no 
período de 03 a 07 de novembro de 2021, para cobertura da pauta jorna-
lística do Governo do Estado do Pará.
NoME: ana carolina Maciel Menezes
MaTrÍcUla: 5897946
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 767 de 03 Novembro 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 2021/1247017/SEcoM.
rESolVE:
I-Conceder ao servidor relacionado; 4½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de capanema, cachoeira do Piriá e Viseu, no 
período de 03 a 07 de novembro de 2021, para cobertura da pauta jorna-
lística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 724763

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

errata da Portaria 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
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

Lê-se:
NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

aNa PaUla aZEVEdo coSTa 5947347/1 22/03/20 a 21/03/21 10/01/2022 a 14/01/2022
arNaldo aUGUSTo rodriGUES da foNSEca 5905960/2 02/05/20 a 01/05/21 12/01/2022 a 31/01/2022

daNiEl BarroSo 7004958/1 16/06/20 a 15/06/21 03/01/2022 a 01/02/2022
fElliPY fErNaNdo fErrEira SoarES 55589395/2 04/07/20 a 03/07/21 03/01/2022 a 01/02/2022

JoSE ricardo fErrEira coSTa 5942091/1 02/05/20 a 01/05/21 03/01/2022 a 01/02/2022
lUcaS PadilHa dE SoUSa 55589529/1 22/06/20 a 21/06/21 03/01/2022 a 01/02/2022

SoraYa criSTiNa MElo WaNZEllEr 5891393/1 01/08/20 a 31/07/21 03/01/2022 a 17/01/2022

iNcLUir:
NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo JaNEiro/2022

arNaldo aUGUSTo rodriGUES da foNSEca 5905960/2 02/05/20 a 01/05/21 12/01/2022 a 31/01/2022

reMoVer:
NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo JaNEiro/2022

carloS aUGUSTo NaZarE dE araUJo 6004024/2 01/06/20 a 31/05/21 12/01/2022 a 31/02/2022

Protocolo: 724571

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 483/2021-oUrÉM
Nome: SoNia MoraES PErEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 484/2021-BoNito
Nome: adoNiaS KErMaN BraNdao da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 485/2021-MaraBÁ
Nome: dEiSE QUadroS dE SoUZa
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
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ato: coNtrato Nº 486/2021-MaraBÁ
Nome: dUrcilENE da SilVa riBEiro
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 487/2021-MediciLÂNdia
Nome: ElEaNdra SaNToS dE SoUSa SilVEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 488/2021-PeiXe Boi
Nome: raiSSa MarlENE dE MElo GUEdES
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 489/2021-saNtarÉM
Nome: JUciara MaciEl
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 490/2021-saNtarÉM
Nome: Maria claUdENicE cardoSo rodriGUES
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 491/2021-saNtarÉM
Nome: PaTricia SilVa coUTiNHo
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 492/2021-BeLÉM
Nome: ZilPa MElo doS SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 493/2021-VitÓria do XiNGÚ
Nome: Marilia cordEiro da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 494/2021-QUatiPUrU
Nome: SaNdro MarcElo rodriGUES raMoS
cargo: ProfESSor
Vigência: 08/11/2021 a 07/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 495/2021-caPaNeMa
Nome: ricardo oTaVio dE aQUiNo E SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 08/11/2021 a 07/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 496/2021-oUrÉM
Nome: Maria EliNETE da SilVa SoUZa
cargo: ProfESSor
Vigência: 08/11/2021 a 07/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 497/2021-saNta LUZia do ParÁ
Nome: HElEN Pricila dE aViZ MoTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 08/11/2021 a 07/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 498/2021-QUatiPUrU
Nome: aNToNio JoSE da SilVa GoMES
cargo: ProfESSor
Vigência: 08/11/2021 a 07/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 499/2021-caPaNeMa
Nome: Maria irlENE BarBoSa NEGrEiroS
cargo: ProfESSor
Vigência: 08/11/2021 a 07/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 500/2021-aNaPU
Nome: iVo BarBoSa corrEa
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 582227/2019, autorizado 
em 04/03//2021.

ato: coNtrato Nº 501/2021-seNador JosÉ PorFÍrio
Nome: Jair JaiME GoMES da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 582227/2019, autorizado 
em 04/03//2021.
ato: coNtrato Nº 502/2021-seNador JosÉ PorFÍrio
Nome: JaMilE alVES GoMES
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 582227/2019, autorizado 
em 04/03//2021.
ato: coNtrato Nº 503/2021-seNador JosÉ PorFÍrio
Nome: PaTricia BarBoSa NUNES
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 582227/2019, autorizado 
em 04/03//2021.
ato: coNtrato Nº 504/2021-aLtaMira
Nome: WaldEMar GoNÇalVES liMa
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 582227/2019, autorizado 
em 04/03//2021.
ato: coNtrato Nº 505/2021-aLtaMira
Nome: JUraNdir dE QUEiroZ SoUZa
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 582227/2019, autorizado 
em 04/03//2021.
ato: coNtrato Nº 506/2021-aLtaMira
Nome: JoVaNi PiNHEiro alVES
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 582227/2019, autorizado 
em 04/03//2021.
ato: coNtrato Nº 507/2021-aLtaMira
Nome: lUZiNaria PErEira BarBoSa
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 582227/2019, autorizado 
em 04/03//2021.
ato: coNtrato Nº 508/2021-ÓBidos
Nome: raiMUNda rilZa lira da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 05/11/2021 a 04/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 582227/2019, autorizado 
em 04/03//2021.
ato: coNtrato Nº 509/2021-MocaJUBa
Nome: JaclEaNE MarTa lEiTE coSTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 05/11/2021 a 04/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.

Protocolo: 724517

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria Nº 177/2021-cPsP
Término de vínculo: 22/10/2021
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: alUiZio NoGUEira doS PaSSoS
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 178/2021-cPsP
Término de vínculo: 29/09/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: BErNard da TriNdadE BaHia frEirE
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
ato: Portaria Nº 179/2021-cPsP
Término de vínculo: 13/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: MilENa alBUQUErQUE fErrEira
cargo: Merendeira
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 724198

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo LiceNÇa saÚde
NoME: clara iZaBEl SaMPaio alViNo dE aNdradE
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 02/10/21 a 30/12/21
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MaTricUla: 54188347/1 carGo: Prof
loTacao: 8ª UrE/caSTaNHal
laUdo MEdico: 80509
NoME: EdEr JofrE BiTTENcoUrT fErrEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 14/09/21 a 12/12/21
MaTricUla: 255190/1 carGo: Prof
loTacao: UT aSTErio dE caMPoS/BElEM
laUdo MEdico: 80472
NoME: ElaiNE cElia dE oliVEira coSTa
coNcESSao: 41 diaS
PEriodo: 18/08/21 a 27/09/21
MaTricUla: 57234118/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE Maria aMaral/caSTaNHal
laUdo MEdico: 80611
NoME: EllEN GordiM dE aBraNTES NaSciMENTo
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 03/10/21 a 30/01/22
MaTricUla: 5865107/2 carGo: Prof
loTacao: EE aNa TElES/BENEVidES
laUdo MEdico: 80623
NoME: EliETE da cUNHa PElEGriNi
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 13/09/21 a 11/12/21
MaTricUla: 54180422/1 carGo: Prof
loTacao: EE PadrE SalES/caPaNEMa
laUdo MEdico: 80572
NoME: HiToMi NoGUcHi
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 30/09/21 a 13/11/21
MaTricUla: 57220468/1 carGo: Prof
loTacao: EE PaUliNo dE BriTo/BElEM
laUdo MEdico: 80626
NoME: iara coNcEicao dE SoUZa PiNHEiro
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 18/09/21 a 16/11/21
MaTricUla: 57208560/2 carGo: Prof
loTacao: EE ViScoNdE fraNco/BElEM
laUdo MEdico: 80565
NoME: JacKEBETH dE oliVEira frEirE
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 02/10/21 a 30/11/21
MaTricUla: 57188381/2 carGo: Prof
loTacao: EE TErEZiNHa SiQUEira/ caP Poco
laUdo MEdico: 80770
NoME: JoHNS fariaS PiNHEiro
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 01/10/21 a 29/11/21
MaTricUla: 57207207/2 carGo: Prof
loTacao: EE BaSilio carValHo/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 80625
NoME: loUrdES SilVa oliVEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 27/09/21 a 25/12/21
MaTricUla: 54183710/1 carGo: Prof
loTacao: EE fraNciSco XaViEr/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 80480
NoME: lUcia dE faTiMa aBdoN lEiTE
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 01/10/21 a 29/12/21
MaTricUla: 54196160/1 carGo: Prof
loTacao: EE lUiZ GoNZaGa/BraGaNca
laUdo MEdico: 80613
NoME: Maria HElENa loPES dE oliVEira
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 15/07/21 a 28/08/21
MaTricUla: 452858/1 carGo: SErVENTE
loTacao: diV loTacao/BElEM
laUdo MEdico: 80616
NoME: Maria aNEli MarTiNS da SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 04/09/21 a 02/11/21
MaTricUla: 57214255/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: EE fraNciSco NUNES/BElEM
laUdo MEdico: 80570
NoME: Maria dE faTiMa SilVEira aBracado
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 23/09/21 a 20/01/22
MaTricUla: 5450837/1 carGo: Prof
loTacao: EE laUro SodrE/BElEM
laUdo MEdico: 80573
NoME: MarGarETH carValHo dE aNdradE
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 02/09/21 a 30/11/21
MaTrÍcUla: 468860/4 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE JorGE raPoSo/icoaraci
laUdo MÉdico: 80129
NoME: MarGarETH carValHo dE aNdradE
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 02/09/21 a 30/11/21
MaTrÍcUla: 468860/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE STa TErEZiNHa/BElEM
laUdo MÉdico: 80129

NoME: MErcia liMa PoNTES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 01/10/21 a 29/12/21
MaTricUla: 5752442/3 carGo: Prof
loTacao: iNST fEliPE SMaldoNE/BElEM
laUdo MEdico: 80517
NoME: MErcia liMa PoNTES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 01/10/21 a 29/12/21
MaTricUla: 5752442/2 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE VilHENa alVES/BElEM
laUdo MEdico: 80517
NoME: raiMUNdo aUGUSTo TaVarES da coSTa
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 05/10/21 a 03/11/21
MaTrÍcUla: 404152/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Mª GaBriEla oliVEira/icoaraci
laUdo MÉdico: 80266
NoME: raUl aNToNio BraGa VEloSo
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 01/10/21 a 30/10/21
MaTricUla: 5344255/3 carGo: Prof
loTacao: EE aUGUSTo MoNTENEGro/BElEM
laUdo MEdico: 80571
NoME: SaMira da SilVa alEXaNdriNo
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 03/09/21 a 01/12/21
MaTricUla: 57208565/1  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE arTUr PorTo/BElEM
laUdo MEdico: 80475
NoME: SElMa aSSUNcao GoMES ElErES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 24/09/21 a 22/12/21
MaTricUla: 5277019/2 carGo: Prof
loTacao: EE MaGalHaES BaraTa/BElEM
laUdo MEdico: 80511
NoME: SENira da SilVa SoarES
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 29/09/21 a 27/11/21
MaTrÍcUla: 57209783/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE JoÃo SilVa/STa Mª Para
laUdo MÉdico: 80246
NoME: SilENE dE PaUla aSSUNÇÃo VaScoNcEloS
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 16/09/21 a 15/10/21
MaTrÍcUla: 57224134/1 carGo: aSSiS. adM
loTaÇÃo: EE daVid MUfarrEJ/BElEM
laUdo MÉdico: 80110
NoME: SilVia MalViNa HollES fErrEira NEGri
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 29/09/21 a 27/03/22
MaTrÍcUla: 5051908/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JarBaS PaSSariNHo/BElEM
laUdo MÉdico: 80112
NoME: SUElY PacHEco diaS
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 17/09/21 a 15/03/22
MaTrÍcUla: 5779073/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE Maia/BElEM
laUdo MÉdico: 80034
NoME: ValMir daMaScENo dE liMa
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 27/08/21 a 10/09/21
MaTrÍcUla: 54192359/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE criSTo rEdENTor/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 80063

Protocolo: 724370

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48921/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Suprimento de fundos para aquisição de materiais de 
consumo e equipamentos de proteção individual (iPis) tendo em vista o 
cumprimento de normas sanitárias, impostas em virtude da pandemia da 
cVid19, o retorno das aulas, atenção aos cuidados sanitários e de prote-
ção pessoal dos servidores, devido ao atendimento Especializado em con-
tato direto com alunos público alvo da Educação Especial e atendimentos 
pedagógicos correspondentes a esta realidade, realizados pelo centro de 
Capacitação dos Profissionais da Educação e Pessoas com Surdez-CAS.
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor ad-4 / docENTE
cPf: 39335704253
NoME: NEY GioVaNNi rodriGUES corrEa
MaTrÍcUla: 54197739
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724566
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Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48922/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Suprimento de fundos para aquisição de materiais de 
consumo e equipamentos de proteção individual (iPis) tendo em vista o 
cumprimento de normas sanitárias, impostas em virtude da pandemia da 
cVid19, o retorno das aulas, atenção aos cuidados sanitários e de prote-
ção pessoal dos servidores, devido ao atendimento Especializado em con-
tato direto com alunos público alvo da Educação Especial e atendimentos 
pedagógicos correspondentes a esta realidade, realizados pelo Núcleo de 
atendimento Educacional Especializado aos transtornos do aspectro do au-
tismo-NaTEE.
carGo/fUNÇÃo:
adM.EScolar EE-2 / ESPEcialiSTa
cPf: 18820948249
NoME: Maria da coNcEicao diaS SoUTo
MaTrÍcUla: 3236960
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724561

diÁria
.

Portaria de diarias No. 50046/2021
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: aNa clEoNicE dE frEiTaS MarQUES
MaTrÍcUla: 5901718
cPf: 13655710259
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724627
Portaria de diarias No. 50221/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de Tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário, referentes a pendên-
cias de diárias, fundo rotativo, suprimento de fundos e pagamento de pes-
soal apurados em Pad, bem como regularizar e atender a recomendação 
do TcE, auditoria Geral do Estado - aGE e Secretaria da fazenda- SEfa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 03/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 3
ParaUaPEBaS / BElEM / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EdYJaNES aNGElo da SilVa
MaTrÍcUla: 57213613
cPf: 71483098249
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724641
Portaria de diarias No. 50222/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de Tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário, referentes a pendên-
cias de diárias, fundo rotativo, suprimento de fundos e pagamento de pes-
soal apurados em Pad, bem como regularizar e atender a recomendação 
do TcE, auditoria Geral do Estado - aGE e Secretaria da fazenda- SEfa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 03/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 3
ParaUaPEBaS / BElEM / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MicHEl NoGUEira da SilVa
MaTrÍcUla: 57200953
cPf: 86322850253
carGo/fUNÇÃo:GErENTE dE ProJETo V / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724656
Portaria de diarias No. 49978/2021
oBJETiVo: conduzir gestora que irá participar de reunião de Trabalho com 
Gestores de USES e UrES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPaNEMa / BElEM / 25/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 1
BElEM / caPaNEMa / 26/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS SilVaNio SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 5901771
cPf: 59000031249
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724575
Portaria de diarias No. 49977/2021
oBJETiVo: Participar de reunião de Trabalho com Gestores de USES e 
UrES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:

BrEVES / BElEM / 25/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 2
BElEM / BrEVES / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi
MaTrÍcUla: 57210357
cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724580
Portaria de diarias No. 50047/2021
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: WaldEr rEZENdE dE alMEida
MaTrÍcUla: 5135303
cPf: 13422880259
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724616
Portaria de diarias No. 50023/2021
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: aNa claUdia dE MoraES NEVES
MaTrÍcUla: 80845152
cPf: 26307146249
carGo/fUNÇÃo:coordENador / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724596
Portaria de diarias No. 50048/2021
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: faBio aSSiS dE aQUiNo
MaTrÍcUla: 51855853
cPf: 39519570268
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724604
Portaria de diarias No. 50019/2021
oBJETiVo: conduzir os servidores do Nlic, para a realização da chama-
da Pública 01/ 2021/Nlic/SEdUc/Pa, que tem por objeto a aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor familiar 
rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de alimentação Es-
colar ? PNaE, para o exercício de 2021, os cadastramentos serão realizados 
presencialmente nos locais elencados no Preâmbulo do Edital ? apensado 
ao presente memorando; o público alvo são pequenos agricultores e/ou 
cooperativas familiares que utilizam a agricultura como forma de sustento 
e subsistência e, a compra desses produtos são formas de gerar renda, tra-
balho e incentivo aos menores agricultores além de fomentar a Economia 
local. Município: cametá MEMoraNdo 24/2021-Nlic/SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 03/11/2021 - 07/11/2021 Nº diárias: 4
caMETa / BElEM / 07/11/2021 - 07/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: WilSoN fErrEira doS SaNToS
MaTrÍcUla: 182958
cPf: 08236313204
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724599
Portaria de diarias No. 49214/2021
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: rENaTa dE PiNa BraGa
MaTrÍcUla: 57219192
cPf: 59894130259
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724585
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Portaria de diarias No. 50020/2021
oBJETiVo: conduzir os servidores do Nlic, para a realização da chama-
da Pública 01/ 2021/Nlic/SEdUc/Pa, que tem por objeto a aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor familiar 
rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de alimentação Es-
colar ? PNaE, para o exercício de 2021, os cadastramentos serão realizados 
presencialmente nos locais elencados no Preâmbulo do Edital ? apensado 
ao presente memorando; o público alvo são pequenos agricultores e/ou 
cooperativas familiares que utilizam a agricultura como forma de sustento 
e subsistência e, a compra desses produtos são formas de gerar renda, tra-
balho e incentivo aos menores agricultores além de fomentar a Economia 
local. Município: cametá MEMoraNdo 24/2021-Nlic/SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 03/11/2021 - 07/11/2021 Nº diárias: 4
caMETa / BElEM / 07/11/2021 - 07/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: darialdo BorGES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57217127
cPf: 33076030272
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 724588

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SEdUc NoTifi-
ca a servidora carMEN lUcia MaGalHÃES BorGES, matricula 329819-2, 
cargo Professor classe i, lotada na Secretaria Estadual de Educação, ou 
seu representante legal, a comparecer a ccMP/SaGEP/SEdUc, na Sede 
da SEdUc, sito na rodovia augusto Montenegro, Km 10, Belém, no pra-
zo máximo de 07(sete) dias úteis, a contar da data de publicação deste 
Edital, a fim de tratar assunto referente ao processo de Aposentadoria 
299738/2010 (documentes pedentes: certidão de casamento, Gr-legível 
-cópia conferida com original) e, para que não alegue desconhecimento 
este edital está sendo publicado obedecendo aos Princípios constitucionais 
do contraditório e de ampla defesa, conforme o que preceitua a lei nº 
5.810/94- regime Jurídico Único dos Servidores Públicos.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP

Protocolo: 724378

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo
a Presidente da cPad, constituída nos termos da PorTaria No 251/2019-
GaB/Pad de 01/11/2019, publicada no doE Edição no 34.026 de 
04/11/2019 (Proc. nº 1058551/2016), coNVoca na forma do art. 219 P. 
U. da lei 5.810/1994 rJU/Pa, o servidor caNroBErT caSSiaNo fiGUEi-
rEdo, matrícula no 557234-1, que achando-se em local incerto e não sabi-
do, deve apresentar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, perante a comissão, 
que está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/SEdUc, na sede da SEdUc 
(térreo), sito à rodovia augusto Montenegro, s/nº, Km 10, bairro: Tenoné, 
cEP: 66.820-000, Belém/Pa.
considere o servidor NoTificado em razão das imputações contidas no 
Processo no 1058551/2016, pelo cometimento, de transgressão, em tese, 
ao que dispõem os arts. 178, i, c/c 190, Xii, da lei Estadual 5.810/94 rJU/
Pa, sendo garantido o direito da ampla defesa e do contraditório.
Não comparecendo a convocada, vem a Presidente requerer designação 
de defensor dativo, no qual indico a servidora Tania de Nazare Pamplo-
na Seabra, matrícula no 5618460-3, com o objetivo de acompanhar os 
procedimentos da comissão referente ao servidor caNroBErT caSSiaNo 
fiGUEirEdo, matrícula no 557234-1.
________________________
Karina da rocha Góes araújo
Presidente da comissão
________________________
luciana Gomes caramelo
1º Membro/Secretária
_________________________
Kelton Monteiro de Menezes
2º Membro

Protocolo: 724429

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.: 9344/2021 de 03/11/2021
de acordo com o processo nº 109989/2020
designar coNciTa GUaXiPiGUara SoMPrE, Matrícula nº 5937100/1, Pro-
fessor, para responder interinamente pela função de diretor da EEEfM in-
digena Tatakti Kyikateje/Bom Jesus do Tocantins, a partir de 05/11/2021.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 9157/2021 de 26/10/2021
de acordo com o Processo nº 1177754/2021
dispensar JoSilENE corrEa aNdradE, Matrícula nº 57218052/1, Pro-
fessor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf Santa Barbara/Belém, a 
contar de 03/11/2021.

reVoGar
Portaria N.º: 9361/2021 de 03/11/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 2021/456731
revogar, a contar de 01/11/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE oriXiMiNa, em relação a servidora laUra do liVra-
MENTo alBarado da coNcEiÇÃo, matricula nº 6388957/2, Professor, 
concedida através da Portaria col. nº 23246/2000 dE 28/12/2000, sem 
ônus para o Órgão de origem, por conta do processo de Municipalização do 
Ensino fundamental.
Portaria N.º: 7785/2021 de 03/11/2021
formalizar a revogação, a contar de 15/10/2020, da cessão para a SEcrE-
Taria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE ÓBidoS, do servidor JoaQUiM da 
SilVa PErEira matricula nº 0249955/018, agente de Portaria, concedida 
através da Portaria col. nº 23246/2000 dE 28/12/2000, sem ônus para 
o Órgão de origem, por conta do processo de Municipalização do Ensino 
fundamental.
GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.:9357/2021 de 03/11/2021
de acordo com o Processo nº 2021/1126004
Conceder, a contar de 01/10/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
aNa lUcia SilVa da foNSEca , matrícula Nº 449172/1, Servente, lotada 
na comissão Permanente de licitação/Belém.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.: 9362/2021 de 03/11/2021
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora MarlUcE 
fraNÇa SaNTaNa doS SaNToS, matricula Nº 5901749/1, Especialista em 
Educação, lotada na EE dr otavio Meira sede vinc/Benevides, no período 
de 18/10/2021 a 17/10/2023..
LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº.: 9282/2021 de 28/10/2021
conceder licença casamento a SErGio da rocHa BraSil, matricula nº 
57233313/1,Professor, lotado na diretoria de Ensino/Belém, no período de 
06/03/2020 a 13/03/2020.
Portaria Nº.:9325/2021 de 29/10/2021
conceder licença casamento a JUciMara BarBoSa rodriGUES, matri-
cula nº 57220160/1, Professor, lotada na EEEfM São francisco Xavier/
abaetetuba, no período de 01/10/2021 a 08/10/2021.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 9355/2021 de 03/11/2021
Nome: PaTricia MorEira PErdiGao doS SaNToS
Matrícula:5905302/1 cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:29/10/21 a 27/12/21
Triênios:15/05/13 a 14/05/16
Portaria Nº. 9348/2021 de 03/11/2021
Nome: PaTricia lEYSEr BarroSo
Matrícula:55587224/3 cargo:Professor
lotação:UT Yolanda Martins/Belém
Período:02/01/22 a 03/03/22
Triênios:18/03/17 a 17/03/20
Portaria Nº. 9346/2021 de 03/11/2021
Nome: MariEdSoN fariaS BEZErra
Matrícula:5897141/1 cargo:Motorista
lotação:divisão de Transporte/Belém
Período:03/11/21 a 02/12/21
Triênios:16/01/15 a 15/01/18
Portaria Nº. 9347/2021 de 03/11/2021
Nome: Maria iZaBEl PalHETa da SilVa
Matrícula:563609/1 cargo:Professor
lotação:EE Educação Tecnol. do Estado do Pará/Monte alegre
Período:01/12/21 a 29/01/22 – 30/01/22 a 30/03/22
Triênios:13/05/13 a 12/05/16 – 13/05/16 a 12/05/19
Portaria Nº. 9349/2021 de 03/11/2021
Nome: clEidiaNE do roSario coSTa rodriGUES
Matrícula:5901505/1 cargo:Espec. em Educação
lotação:EE frei daniel/Belém
Período:01/12/21 a 29/01/22
Triênios:01/08/15 a 31/07/18
Portaria Nº. 9358/2021 de 03/11/2021
Nome: aNa riTa MiraNda airES
Matrícula:5087112/1 cargo:datilografo
lotação:EEEfM Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
Período:31/12/21 a 29/01/22
Triênios:31/01/17 a 30/01/20
Portaria Nº. 9283/2021 de 28/10/2021
Nome: SolaNGE BarroS da SilVa
Matrícula:448001/1 cargo:Professor
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:16/12/21 a 13/02/22 – 14/02/22 a 14/04/22
Triênios:13/05/13 a 12/05/16 – 13/05/16 a 12/05/19
Portaria Nº. 9095/2021 de 22/10/2021
Nome: VEra lUcia corrEia da rocHa
Matrícula:5058945/2 cargo:Professor
lotação:Seção cadastro do interior/Belém
Período:01/04/2013 a 30/05/2013– 31/05/2013 a 29/06/2013 – 
31/07/2013 a 29/08/2013
Triênios:20/04/2006 a 19/04/2009 – 20/04/2009 a 19/04/2012
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Portaria Nº.9327/2021 de 29/10/2021
Nome:aldENora cardoSo GoMES
Matrícula:5664853/1cargo:Esp em Educação
lotação:3ª UrE/abaetetuba
Período: 15/11/2021 a 13/01/2022
Triênios:16/07/2015 a 15/07/2018
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:196/2021 de 13/10/2021
conceder licença Maternidade a EliSSaNia MEdEiroS da SilVa, matri-
cula nº 57216379/1,Servente, lotada na EEEM Jose lourenço /Breu Branco 
, no período de 06/10/21 a 03/04/22.
Portaria Nº.:9324/2021 de 29/10/2021
conceder licença Maternidade a aMaNda crYSTiNa araUJo TorrES , 
matricula nº 5957275/1, Professor, lotada na EEEM frei Miguel de Bulhões-
Sede/São Miguel do Guamá, no período de 14/10/2021 a 11/04/2022.
Portaria Nº.:9323/2021 de 29/10/2021
conceder licença Maternidade a JaQUiElE lEiTE rEGo, matricula nº 
57192634/1, Professor, lotada na EE Profª oneide de Souza Tavares/Mara-
bá, no período de 27/09/2021 a 25/03/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:9326/2021 de 29/10/2021
conceder licença Paternidade a EMErSoN lUiS coSTa diaS, matricula nº 
57212108/1, auxiliar operacional, lotada na EEEM dr José Marcio ayres/
icoaraci , no período de 05/10/2021 a 14/10/2021.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:9353/2021 de 03/11/2021
autorizar o afastamento no período de 03/01/2022 a 31/01/2022, referen-
te ao exercício de 2020, a servidora KaSSiaNa rENE GoMES, matricula 
59513238/1, assessor Juridico, lotada na corregedoria, nesta Secretá-
ria, para gozo (29) dias de férias residuais interrompidas pela PorTaria 
Nº 533/2021 de 02/02/2021, publicada no Diário Oficial do Estado de 
05/02/2021
Portaria Nº.: 9366/2021 de 03/11/2021
Nome:Maria da coNcEiÇÃo loUrENÇo oliVEira
Matrícula:192422/1Período:01/12/21 a 14/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora do rosario/Marituba
Portaria Nº.: 9368/2021 de 03/11/2021
Nome:loUiSE MillENE coUTo PiNTo
Matrícula:5901924/1Período:05/02/21 a 06/03/22 Exercício:2021
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.: 9365/2021 de 03/11/2021
Nome:Maria dE faTiMa SilVa TEiXEira
Matrícula:5796890/1Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2020
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.: 9364/2021 de 03/11/2021
Nome:lUcElia lEiTE fErrEira
Matrícula:57194789/2Período:15/12/21 a 28/01/22 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 9369/2021 de 03/11/2021
Nome:aNa lUcia doS aNJoS PicaNÇo
Matrícula:5901037/1Período:01/12/21 a 14/01/22 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 9367/2021 de 03/11/2021
Nome:roBErTa da SilVa fErrEira
Matrícula:57213746/1Período:10/11/21 a 09/12/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/belém
Portaria Nº.: 9363/2021 de 03/11/2021
Nome:BENEdETE MoraES SaNTiaGo
Matrícula:305600/1Período:05/12/21 a 03/01/22 Exercício:2021
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria Nº.:317/2021 de 28/10/2021
Nome: lidia rEGiNa dE SoUZa loPES
Matrícula: 57211372/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª Ernestina Pereira Maia/Moju
Portaria Nº.:322/2021 de 29/10/2021
Nome: fErNaNdo WilliaM cardoSo
Matrícula: 57212128/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo Trabalhador/abaetetuba
Portaria Nº.:540/2021 de 03/10/2021
Nome: fErNaNda diaS carNEiro
Matrícula:57208808/1 Período:15/12 à 28/01/22Exercício:2020
Unidade:centro Educ Jovens e adultos Profª Tereza donato de araújo/Ma-
rabá
Portaria Nº.:181/2021 de 18/10/2021
Nome: fraNciNEidE dE liMa GoMES
Matrícula: 431940/1Período:03/01 à 16/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEM frei constâncio/almerim
Portaria Nº.:698/2021 de 28/10/2021
Nome: lUciaNa SoUSa dE QUEiroZ
Matrícula: 547270/1Período:03/01 à 16/02/22Exercício:2021
Unidade:EE francisco da Silva Nunes/São João de Pirabas
Portaria Nº.:289/2021 de 27/10/2021
Nome: MarÍlia dE liMa frEiTaS
Matrícula: 57234362/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Manoel da Vera cruz/curralinho
Portaria Nº.:195/2021 de 27/10/2021
Nome: MarGarETE dE JESUS SoarES
Matrícula:5775582/2 Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:15ª UrE/conceição do araguaia

Portaria Nº.:196/2021 de 27/10/2021
Nome: EliZaNGEla criSTiNa dE SoUZa
Matrícula: 57234150/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Profº deocleciano alves Moreira/conceição do araguaia
Portaria Nº.:191/2021 de 29/10/2021
Nome: VaNdErlY dE SoUSa MariNHo
Matrícula: 5069556/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE acy de Jesus Neves de Barros Pereira/conceição do araguaia
Portaria Nº.:0462021 de 29/10/2021
Nome: lUciNEi TorrES frEiTaS
Matrícula: 5902304/1Período:16/11 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM José luiz Martins/água azul do Norte
Portaria Nº.:047/2021 de 29/10/2021
Nome: JaNio alVES fraNco
Matrícula: 258148/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº Geraldo Ângelo Pereira-Sede/Tucumã
Portaria Nº.:1240/2021 de 04/11/2021
Nome: Marcilia dUarTE dE liMa SilVa
Matrícula: 5657962/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE cônego leitão/castanhal
Portaria Nº.:024/2021 de 25/05/2021
Nome: fEliX PErEira doS SaNToS
Matrícula: 564389/1Período:01/07 à 30/07/20Exercício:2020
Unidade:EEEM d luiz de Moura Palha/Xinguara
Portaria Nº.:9382/2021 de 04/11/2021
Nome: Marcia Maria doS SaNToS aGUiar
Matrícula: 6013279/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª consuelo coelho e Souza/ananindeua
Portaria Nº.:9383/2021 de 04/11/2021
Nome: roSi dE NaZarE cordEiro dE caSTro
Matrícula:57208585/1 Período:20/12 à 02/02/22Exercício:2020
Unidade:EE Presidente costa e Silva/Belém
Portaria Nº.:9384/2021 de 04/11/2021
Nome: aliNE Mara MoNTEiro da SilVa
Matrícula:57200766/2 Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2020
Unidade:EEEf raimundo Vera cruz/ananindeua
Portaria Nº.:9350/2021 de 03/11/2021
Nome: Maria fraNciMar arNoUr da cUNHa
Matrícula: 57208220/1Período:23/11 à 06/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Pinto Marques/Belém
Portaria Nº.:9351/2021 de 03/11/2021
Nome: SoNia Maria dE SoUZa
Matrícula: 752495/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª Temistocles araujo/Belém
Portaria Nº.:9352/2021 de 03/11/2021
Nome: Marcia TaTiaNa rEBElo NEVES
Matrícula: 57209397/1Período:03/01 à 16/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Santa luzia/Belém
retiFicar
Portaria Nº.: 9259/2021 de 03/11/2021
Retificar na PORTARIA Nº 3858/2008 de 12/06/2008, que dispensou, a pe-
dido, a servidora iracEMa GoES SoUZa, Matricula 5187516/1, lotada na 
Erc lourenço filho/Belém, do emprego de Servente, a contar 08/08/2008 
para 01/01/2008, para fins regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:9360/2021 de 03/11/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 006045/2021 de 06/07/2021, que revo-
gou a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE oriXiMi-
Na, sem ônus para o Órgão de origem, da servidora laUra do liVraMEN-
To alBarado da coNcEiÇÃo, Matricula 6388957/2, Professor, por conta 
do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
Portaria Nº.:9207/2021 de 27/10/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 8400/2021 de 23/09/2021, que conce-
deu 8 dias de licença luto, a servidora JoSÉ doS PaSSoS NEVES, matri-
cula nº 6309151/1, Vigia, lotado na EEEM. frei Miguel de Bulhões-Sede/
São Miguel do Guama, em virtude de duplicidade de Portarias.
errata
errata na publicação da Portaria Nº.:9095/2021 de 
22/10/2021
Nome: VEra lUcia corrEia da rocHa
onde se lê:Período:31/05/13 a 30/06/13 – 31/07/13 a 28/08/13
Leia-se:Período:31/05/13 a 29/06/13 – 31/07/13 a 29/08/13
Publicada no Diário Oficial nº. 34.747 de 26/10/2021
errata da Portaria Nº.:9256/2021
Nome:rEYNilda VEiGa MoNTEiro
onde se lê:Período:03/01/2022 a 22/01/2022
Leia-se:Período:03/01/2022 a 01/02/2022
Publicada no diário oficial nº. 34753 de 27/10/2021
errata da Portaria Nº.:9275/2021
Nome:raiMUNda frEirE dE liMa
onde se lê:Triênio:21/10/1988 a 20/08/1991
Leia-se:Triênio:21/10/1988 a 20/10/1991
Publicada no Diário Oficial nº.34755 de 03/11/2021
errata da Portaria Nº.:314/2021
Nome:aNa Maria alMEida rodriGUES
onde se lê:Portaria:314/2021 de 27/10/2021
Leia-se:Portaria:315/2021 de 27/10/2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.756/2021 de 04/11/2021

Protocolo: 724652
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.

.

Portaria
.

ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
e- Protocolo nº 2021/173190
Portaria N° 2161/21, de 28 de outubro de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) iriNEia dE oliVEira BacElar SiMPlÍcio, 
id. funcional nº 55589891/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE ii, lo-
tado no(a) caMPUS dE SaNTarÉM, progressão HoriZoNTal, para refe-
rência iV da classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 
16.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 724522
rescisÃo coNtratUaL.
e- Protocolo nº 2021/1218597
Portaria N° 2163/21, de 28 de outubro de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) JEaN MicHEl BaNdEira cUNHa, id. 
funcional nº 5925781/ 2, cargo de TÉcNico a, lotado(a) no(a) dirEToria 
dE adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, a contar de 01.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 724528

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
e- Protocolo nº 2021/1034082
laUdo Nº 81048 dE 19 dE oUTUBro dE 2021
NoME do SErVidor: aNaldiSSoN SilVa caValcaNTE
id. fUNcioNal: 3188280/1
carGo: aUXiliar dE SErViÇoS GEraiS a
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii
PEriodo: 17/09/2021 a 14/10/2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Protocolo nº 2021/1108403
laUdo Nº 318352/21 dE 18 dE oUTUBro dE 2021
NoME do SErVidor: WalNElia BENiGNo MaGalHaES carriJo
id. fUNcioNal: 5739730/ 2
carGo: TEcNico c
loTaÇÃo: caMPUS dE coNcEicao do araGUaia
PEriodo: 25/09/2021 a 24/10/2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E - Protocolo nº 2021/1189021
laUdo Nº 80637 dE 07 dE oUTUBro dE 2021
NoME do SErVidor: daNiElla cHriSTiNa ValENca
id. fUNcioNal: 57213312/ 1
carGo: TEcNico B
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii
PEriodo: 18/06/2021 a 02/07/2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 724542

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
e- Protocolo nº 2021/1101110
Portaria N° 2164/21, de 28 de outubro de 2021.
dESiGNar a servidora VaNia loBo SaNToS, id. funcional nº 55586912/ 
2, cargo de Professor assistente, para disponibilizar 20H(vinte horas) de 
sua jornada de trabalho em atividades no cENTro dE ciÊNciaS E PlaNE-
Tário da UEPa, a contar de 01.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 724525
desiGNaÇÃo de serVidor
e- Protocolo nº 2021/1114794
Portaria N° 2134/21, de 27 de outubro de 2021.
dESiGNar os servidores desta iES abaixo relacionados, para comporem a 
comissão do grupo de trabalho responsável pela execução do Processo Sele-
tivo para Residência Multiprofissional e em área Profissional em Saúde 2022.
coordENaÇÃo GEral: id. fUNcioNal
Maria cElia BarroS VirGoliNo PiNTo  5255368/2
ilMa PaSTaNa fErrEira 5429137/2
coordENaÇÃo adJUNTa:
carloS JoSE caPEla BiSPo  57233040/1
coordENaÇÃo EXEcUTiVa:
Gloria Maria fariaS da rocHa 492086/ 4
coordENaÇÃo dE PEdaGÓGica E rEProGrafia:
PaTricia dE NaZarÉ riBEiro SoarES  57201042/7

coordENaÇÃo dE iNfra-ESTrUTUra E 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: 724540

.

.

errata
.

i errata ao editaL Nº 78/2021-UePa
ProseL esPeciaL ParaUaPeBas 2021-2
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Graduação, 
torna pública a rETificaÇÃo no aNEXo i, rEGiME/PEriodo dE ofErTa, 
do edital 78/2021-UEPa, Processo Seletivo Especial Parauapebas 2021-2, 
conforme especificado seguir:
oNde se LÊ:
curso de licenciatura em Matemática - rEGiME/PEriodo dE ofErTa: 
ModUlar/SEMESTral
Leia-se:
curso de licenciatura em Matemática - rEGiME/PEriodo dE ofErTa: 
ModUlar/aNUal.
Belém, 05 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 724327

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2021/424160-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 032/2021-UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais de consumo de proteção indi-
vidual e coletiva para a realização das aulas práticas dos acadêmicos de 
enfermagem nas disciplinas de semiologia e semiotécnica e para as práti-
cas de campo nas unidades de saúde do município de altamira nos semes-
tres 2021.1 e 2021.2
Valor GloBal: r$ 5.609,20 (cinco mil e seiscentos e nove reais e vin-
te centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 28/10/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 28/10/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 27/10/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
N°/ EXErcÍcio: 28/2021-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
Elemento de despesa: 339030
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 15.579.052/0001-31
NoME: EdEr JUNior G. loPES
loGradoUro: rod arTUr BErNardES, nº 5, TErrEo km 9
Bairro: Tapanã- icoaraci
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.825-000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 724654
coNtrato
Pae Nº 2021/424160-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 035/2021-UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais de consumo de proteção indi-
vidual e coletiva para a realização das aulas práticas dos acadêmicos de 
enfermagem nas disciplinas de semiologia e semiotécnica e para as práti-
cas de campo nas unidades de saúde do município de altamira nos semes-
tres 2021.1 e 2021.2
Valor GloBal: r$1.651,00 (mil, seiscentos e cinquenta e um reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 28/10/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 28/10/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 27/10/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
N°/ EXErcÍcio: 28/2021-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201 12 364 1506 8868
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fonte: 0102
Elemento de despesa: 339030
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 35.473.398/0001-68
NoME: r.c. diEGo dE SoUZa & dE PaUla lTda
loGradoUro: rua Sétima, n° 70, sala B
Bairro: Vila Velha cidadE: Wanceslau Braz Uf: Pr
cEP: 84.950-000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 724622
coNtrato
Pae Nº 2021/424160-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 034/2021-UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais de consumo de proteção indi-
vidual e coletiva para a realização das aulas práticas dos acadêmicos de 
enfermagem nas disciplinas de semiologia e semiotécnica e para as práti-
cas de campo nas unidades de saúde do município de altamira nos semes-
tres 2021.1 e 2021.2
Valor GloBal: r$ 4.375,20 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco re-
ais e vinte centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 28/10/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 28/10/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 27/10/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
N°/ EXErcÍcio: 28/2021-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
Elemento de despesa: 339030
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 34.577.439/0001-01
NoME: BraSil SHoPPiNG EirEli
loGradoUro: rua coelho Neto, s/n°, coNJ EdilSoN aBrEU QUadra 14
Bairro: Juazeiro
cidadE: SaNTa iSaBEl do Para
Uf: Pa
cEP: 68.790-000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 724633
coNtrato
Pae Nº 2021/424160-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 033/2021-UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais de consumo de proteção indi-
vidual e coletiva para a realização das aulas práticas dos acadêmicos de 
enfermagem nas disciplinas de semiologia e semiotécnica e para as práti-
cas de campo nas unidades de saúde do município de altamira nos semes-
tres 2021.1 e 2021.2
Valor GloBal: r$ 4.750,90 (QUaTro Mil SETEcENToS E ciNQUEN-
Ta rEaiS E NoVENTa cENTaVoS)
daTa dE aSSiNaTUra: 28/10/2021 iNÍcio da ViGÊNcia: 28/10/2021 TÉr-
MiNo da ViGÊNcia: 27/10/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
N°/ EXErcÍcio: 28/2021-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
Elemento de despesa: 339030
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 33.762.284/0001-02
NoME: SiTE MEdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-
ToS HoSPiTalar lTda
loGradoUro: rod TV WE 42 Nº 192, caSa: a
Bairro: cidade Nova cidadE: ananideua Uf: Pa
cEP: 67.133-250
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 724673
coNtrato
Pae Nº 2021/424160-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 031/2021-UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais de consumo de proteção indi-
vidual e coletiva para a realização das aulas práticas dos acadêmicos de 
enfermagem nas disciplinas de semiologia e semiotécnica e para as práti-
cas de campo nas unidades de saúde do município de altamira nos semes-

tres 2021.1 e 2021.2
Valor GloBal: r$ 1.796,50 ( Um mil, Sete centos e noventa e seis re-
ais e cinquenta centavos ).
daTa dE aSSiNaTUra: 28/10/2021
 iNÍcio da ViGÊNcia: 28/10/2021
 TÉrMiNo da ViGÊNcia: 27/10/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
N°/ EXErcÍcio: 28/2021-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
Elemento de despesa: 339030
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 10.468.162/0001-02
NoME: farMacEUTica diSTriBUidora lTda
loGradoUro: Passagem cumaru, nº 11
Bairro: Marco cidadE: Belém Uf: Pa
cEP: 66.095-080
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 724685
coNtrato
Pae Nº 2021/424160-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 030/2021-UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais de consumo de proteção indi-
vidual e coletiva para a realização das aulas práticas dos acadêmicos de 
enfermagem nas disciplinas de semiologia e semiotécnica e para as práti-
cas de campo nas unidades de saúde do município de altamira nos semes-
tres 2021.1 e 2021.2
Valor GloBal: r$ 9.498,80 (Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e oito 
reais e oitenta centavos)
daTa dE aSSiNaTUra: 28/10/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 28/10/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 27/10/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
N°/ EXErcÍcio: 28/2021-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
Elemento de despesa: 339030
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 07.606.575/0001-00
NoME: P.P.f coMÉrcio E SErViÇoS.
loGradoUro: rUa PaES dE carValHo, nº 600
Bairro: Nova olinda cidadE: castanhal Uf: Pa
cEP: 68.742-510
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 724699
coNtrato
Pae Nº 2021/424160-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 029/2021-UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais de consumo de proteção indi-
vidual e coletiva para a realização das aulas práticas dos acadêmicos de 
enfermagem nas disciplinas de semiologia e semiotécnica e para as práti-
cas de campo nas unidades de saúde do município de altamira nos semes-
tres 2021.1 e 2021.2
Valor GloBal: r$ 15.192,20 (quinze mil, cento e noventa e dois re-
ais e vinte centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 28/10/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 28/10/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 27/10/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
N°/ EXErcÍcio: 28/2021-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
Elemento de despesa: 339030
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 04.949.905/0001-63
NoME: f cardoSo E cia lTda
loGradoUro: rua João Nunes de Souza, nº 125, rodovia Br KM 8
Bairro: águas Brancas cidadE: ananideua Uf: Pa
cEP: 67033030
ordENador
 NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 724710
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coNtrato
Pae Nº 2021/424160-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 036/2021-UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais de consumo de proteção indi-
vidual e coletiva para a realização das aulas práticas dos acadêmicos de 
enfermagem nas disciplinas de semiologia e semiotécnica e para as práti-
cas de campo nas unidades de saúde do município de altamira nos semes-
tres 2021.1 e 2021.2
Valor GloBal: r$ 19.260,00 ( dEZENoVE Mil, dUZENToS E SESSEN-
Ta rEaiS). daTa dE aSSiNaTUra: 28/10/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 28/10/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 27/10/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
N°/ EXErcÍcio: 28/2021-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
Elemento de despesa: 339030
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 36.327.075/0001-29
NoME: forTclEaN coMÉrcio dE EQUiPaMENToS EirEli
loGradoUro: aV. JardiNS dE SaNTa MÔNica, nº 100, apto 0504 Bloco 3
Bairro: Barra da Tijuca cidadE: rio de Janeiro Uf: rJ
cEP: 22.793-095
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 724608

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 42/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: registro de Preços para aquisições futuras e eventuais de Material 
Permanente para atender os laboratórios e demais setores do campus de 
conceição do araguaia/UEPa.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 05/11/2021.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 18/11/2021
Hora: 10:00h
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 724432
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 46/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Permanente (equipamentos de cozinha in-
dustrial) para atender o funcionamento do restaurante do centro de ciên-
cias Biológicas e da Saúde/ccBS da Universidade do Estado do Pará.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 05/11/2021.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: Wendell Magalhães
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 18/11/2021
Hora: 10:30h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0660 e 6302
NaTUrEZa da dESPESa: 449052
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 724437
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 49/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de material permanente e de consumo (iNforMáTica) 
para atender as demandas do data center da Universidade do Estado do Pará.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 05/11/2021.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: diego Martins Quaresma
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 18/11/2021

Hora: 08h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602 e 74201.12.364.1506.8870.
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 449052 e 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 724441

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2193/2021, de 04 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: JaVaN PErEira MoTTa
Matrícula funcional: 5905495/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 2194/2021, de 04 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: Elcirio JoSE coSTa do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 57201257/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 2195/2021, de 04 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: VicE-dirETor do cENTro dE ciENciaS So
Nome: frEdErico da SilVa BicalHo
Matrícula funcional: 57188824/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 1.500,00
339039_ r$ 1.500,00
Portaria N° 2205/2021, de 04 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: aNa criSTiNa cUNHa MENdoNca SiMaS
Matrícula funcional: 5522609/ 5
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 2206/2021, de 04 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: MarcoS aNToNio BarroS doS SaNToS
Matrícula funcional: 57233410/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 1.500,00
Portaria N° 2207/2021, de 04 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: MarcoS aNToNio BarroS doS SaNToS
Matrícula funcional: 57233410/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 2208/2021, de 04 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: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nome: aNToNio aUGUSTo PErEira Baiao
Matrícula funcional: 6121730/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 1.400,00
339039_ r$ 1.600,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 724420
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.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
Portaria N° 2183/2021, 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: conceição do araguaia/Pa
NoME do SErVidor: fáBio roGÉrio GoMES forTUNaTo
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 80015706/ 1
daTa iNÍcio: 24.11.2021
daTa TÉrMiNo: 29.12.2021
QUaNTidadE: 36,5 (trinta e seis e meia)diárias
Portaria N° 2184/2021, 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: conceição do araguaia/Pa
NoME do SErVidor: NElSoN dE liMa riBEiro filHo
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5957283/1
daTa iNÍcio: 07.11.2021
daTa TÉrMiNo: 07.12.2021
QUaNTidadE: 30,5 (trinta e meia)diárias
Portaria N° 2199/2021, 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: cametá /Pa
NoME do SErVidor: carla caroliNa fErrEira MENESES
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5942069/ 1
daTa iNÍcio: 30.11.2021
daTa TÉrMiNo: 10.12.2021
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia)diárias
Portaria N° 2200/2021, 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: dENiSoN liMa corrEa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 5947568/ 1
daTa iNÍcio: 03.11.2021
daTa TÉrMiNo: 22.11.2021
QUaNTidadE: 8,0 (oito)diárias
Portaria N° 2201/2021, 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: fEliPE GiordaNo aZEVEdo da SilVa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 5959128/ 1
daTa iNÍcio: 23.11.2021
daTa TÉrMiNo: 11.12.2021
QUaNTidadE: 18,5 (dezoito e meia)diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 724340

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 3735/21-coNsUN, 20 de outubro de 2021.
EMENTa: Homologa o resultado do concurso Público para Provimento de 
cargo de Professor da carreira do Magistério Superior da UEPa - 2021, 
Edital nº 36/2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
conferem o Estatuto e o regimento Geral em vigor, e em cumprimento a 
decisão do Egrégio conselho Universitário, em sessão ordinária realizada 
no dia 20 de outubro de 2021, promulga a seguinte
rESolUÇÃo
art. 1º - fica homologado o resultado do concurso Público para provimento 
de cargo de professor da carreira do magistério superior da UEPa - 2021, 
Edital nº 36/2021, cujo teor em anexo, é parte desta resolução, de acordo 
com o processo n° 2021/1121921 - UEPa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
reitoria da Universidade do Estado do Pará, em 20 de outubro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor e Presidente do conselho Universitário
aNEXo da rESolUÇÃo Nº 3735/2021
UNiVErSidadE do ESTado do Pará  21/09/2021
coNcUrSo PÚBlico Para ProViMENTo dE carGo dE ProfESSor da 
carrEira do MaGiSTÉrio SUPErior da UNiVErSidadE do ESTado do 
Pará/2 - UEPa-2021/2
rESUlTado fiNal do coNcUrSo - caNdidaToS aProVadoS EM ordEM 
dE claSSificaÇÃo
ccBS / foNoaUdioloGia / aUXiliar / 40 H / BElÉM

class Nome Pontuação final
1 lUZiaNNE fErNaNdES dE oliVEira 13,00
2 ciNTHYa da SilVa lYNcH 12,17
3 roSa dE faTiMa MarQUES GoNcalVES 11,54
4 cHriSTiaNE do roSario TEiXEira MENEZES 11,34
5 THaiS criSTiNa GaldiNo dE oliVEira 11,08
6 claUdia Maria da rocHa MarTiNS 10,95
7 liliaNE diaS E diaS dE MacEdo 9,77
8 criSTiaNE GUErrEiro PErEira aBdUl MaSSiH 9,43
9 caroliNa MariNHo dE PiNa carValHo 8,70
10 aliNE PaUla SaNToS NoBrE 8,28

ccBs / HaBiLidades ProFissioNais - 6 eiXo derMatoLoGia / 
aUXiLiar / 40 H / BeLÉM

 class Nome Pontuação final
1 rENaTa MiE oYaMa oKaJiMa 13,83
2 WalTEr rEfKalEfSKY loUrEiro 11,30
3 ElcilaNE GoMES SilVa 11,26

ccse / edUcaÇÃo MUsicaL: didÁtica, MÉtodos tÉcNicas e 
Materiais eM edUcaÇÃo MUsicaL GeraL e iNcLUsiVa / aUXi-
Liar / 40 H / BraGaNÇa

 class Nome Pontuação final
1 JESSiKa rodriGUES da SilVa 14,09
2 lUciaN JoSE dE SoUZa coSTa E coSTa 12,04
3 aNToNio PadUa SalES coSTa 11,37
4 KariNa firMiNo ViEira 9,43
5 carloS TadEU XaViEr da SilVa 8,36

ccse / MateMÁtica / aUXiLiar / 40 H / BeLÉM

class Nome Pontuação final
1 Sara raiSSa SilVa rodriGUES 11,27
2 claYToN WallacE foNSEca riBEiro 8,03
3 roNald cardoSo BarBoSa 7,72

ccse / PercePÇÃo e HarMoNia, PrÁtica MUsicaL eM coNJUNto: 
reGÊNcia coraL e iNstrUMeNtaL / aUXiLiar / 40 H / BraGaNÇa

class Nome Pontuação final
1 aNiElSoN coSTa fErrEira 11,60
2 TirSa laiS dE oliVEira GoNcalVES MoraES 10,18
3 adNaldo oldair SoUZa 8,02

Protocolo: 724397
eXtrato do editaL Nº 083/2021-UePa

seLeÇÃo do ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eM BioLoGia 
ParasitÁria Na aMaZÔNia - Mestrado - aNo acadÊMico de 2021

o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa torna público que, no 
período de 08 de novembro a 03 de dezembro de 2021, o Programa de 
Pós-Graduação em Biologia Parasitária na amazônia do centro de ciências 
Biológicas e da Saúde – ccBS – UEPa, receberá as inscrições para o Pro-
cesso Seletivo 2021 - Nível de Mestrado.
a inscrição ocorrerá somente por meio do formulário eletrônico dis-
ponível na página http://www3.uepa.br/selecao/inscricoes/ no perío-
do de 08/11/2021 a 03/12/2021.
Mais informações através do telefone: (91) 3131-1749 e E-mail: ppgbpa@
yahoo.com.br.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 05 de novembro de 2021.
 claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 724387
eXtrato do editaL Nº 082/2021 – UePa

Processo seLetiVo UNiFicado Para os ProGraMas de 
residÊNcia MÉdica do estado do ParÁ – 2022 (PsU/2022)
a Universidade do Estado do Pará – UEPa torna público que estão abertas 
as inscrições do Processo Seletivo Unificado para o preenchimento de va-
gas nos Programas de residência Médica (PrM) do Estado do Pará, nas ci-
dades de Belém, ananindeua e Santarém, exclusivamente para início no 
ano de 2022, na forma da lei nº 6.932 de 07/07/1981 e demais normas 
estabelecidas pela comissão Nacional de residência Médica (cNrM) e co-
missão de residência Médica (corEME) das instituições: Universidade do 
Estado do Pará (UEPa), Hospital ophir loyola (Hol), fundação Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV), fundação Santa casa de Misericór-
dia do Pará (fScMPa), Hospital Metropolitano de Urgência e Emergên-
cia (HMUE) e Hospital do Pronto Socorro Mário Pinotti – HPSM-MP.
o Processo Seletivo será executado pela UEPa, por meio da Pró-reitoria 
de Graduação- ProGrad/diretoria de acesso e avaliação-daa e do cen-
tro de ciências Biológicas e da Saúde-ccBS.
as inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet através do www2.
uepa.br/rm2022 no período previsto no cronograma do anexo ii deste Edital.
Mais informações através do telefone: (91) 3299-2216 e e-mail: daa@uepa.br.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado o Pará

Protocolo: 724156
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Portaria. Nº 017/21 – coNsUN, de 22 de setembro de 2021.
aSSUNTo: designação da servidora para assumir a coordenação institucional 
da residência Pedagógica, no âmbito da Universidade do Estado do Pará.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe conferem o Estatuto e o regimento Geral em vigor, em cumprimento a 
decisão do Egrégio conselho, em sessão ordinária realizada no dia 22 de 
Setembro de 2021.
rESolVE
art. 1º - designar servidora para assumir a coordenação institucional da 
residência Pedagógica, no âmbito da Universidade do Estado do Pará.
Nome
i – Eliana ruth Silva Sousa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
UNiVErSidadE do ESTado do Pará.
Belém, 22 de Setembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor e Presidente do conselho Universitário

Protocolo: 724205
LiceNÇa assistÊNcia
e- Protocolo nº 2021/1194262
laUdo Nº 78168 dE 01 dE SETEMBro dE 2021
NoME do SErVidor: alESSaNdra GoNcalVES MarTiNS
id. fUNcioNal: 57201174/ 2
carGo: TEcNico a
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii
PEriodo: 09/08/2021 a 07/09/2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 724545

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 1032/2021 – seaster  
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1134118
errata
 onde se lê: 18 a 22/10/2021
Leia-se: 19/10 a 22/10/2021
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: 724326

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico
Número: 13/2021
objeto: aquisição de Equipamentos de Proteção individual - EPis, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 18/11/2021
Hora da abertura: 10:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 87101
fonte: 0301
Programa de Trabalho: 08.244.1505.7685
Elemento de despesa: 339030
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 724216

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1105/2021 – 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 2021/1124174
rESolVE:
Autorizar o pagamento de 05 e ½ (Cinco e meia) diárias PARA CADA SER-
Vidor ciTado aBaiXo:
Sarah ferreira Mendes, Gerente, Matrícula: 5958317/1,a qual se deslocará 
aos municípios de cametá e Mocajuba/Pa no período de 08 a 13/11/2021 
com objetivo cadastro e capacitação em Segurança alimentar e Nutricio-
nal do Projeto Hortas Sociais Pedagógicas no Pará,lUiZ oTaVio SaNTaNa 

liMa,5596882/1 Motorista que fará o deslocamento com a técnica da diSaN.
Classificação Orçamentária:
43.101.08.244.1505,8307 0101006357 247.170 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 1108/2021 – 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 2021/1196878
rESolVE:
Autorizar o pagamento de 06 E ½ (SEIS E meia) diárias PARA CADA SER-
Vidor ciTado aBaiXo:
aNa PaTricia araUJo raMoS , coordENadora, MaT. 57217289;fraN-
cY GaBriEla MarQUES dE cHaUMoNT,MaTricUla 80845399,coordE-
Nadora, lEoMarQUES crUZ doS SaNToS,MaT.57192819, aSSiSTENTE
adMiNiSTraTiVo,que irão se deslocar ao município de rEdENÇÃo/Pa no 
período de 07 a 13/11/2021 com objetivo de credenciamento e Treina-
mento de agente e Habilitação de Maquinas junto ao Sistema empregada 
mais Brasil em cumprimento a determinação Judicial. o MoToriSTa Val-
diViNo rocHa da crUZ, MaT 3223639 rEaliZara o dESlocaMENTo
Classificação Orçamentária:
43.105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de novembro 2021.
Portaria Nº 1086/2021 – seaster  
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, 
EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1032499
RESOLVE: Autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUATRO E meia) diária PARA CADA 
SErVidor ciTado aBaiXo: HElENa claUdia da coSTa GoMES,3222721/1,-
chefe de Núcleo regional,3222721/1,MarGarETH daS GraÇaS MacHado dE 
liMa,3233765/3 aGENTE adMiNiSTraTiVo o qual se deslocaram aos municí-
pios de abaetetuba e Barcarena/Pa no período de 25 a 29/10/2021, com objetivo 
de disponibilidade orçamentária para atender despesa com atualização cadastral 
do BEPaH.cUJo MoToriSTa raiMUNdo JorGE da coNcEiÇÃo aNdradE, 
MaT. 3255492, rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária: 87.101- 08.244.1505.8899. 0139002241 
233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de oUTUBro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1107/2021 – 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 2021/1218872
rESolVE:
Autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária PARA CADA SERVIDOR CITADO
aBaiXo:
Maria do carmo Saraiva Monteiro,colaboradora Eventual que se deslocara 
de Benevides/Belém/Belém/Benevides no dia 09/11/2021 para Participar 
na 2ª reunião ordinária do coNSEaNS/Pa e conclusão da formação das 
Comissões Permanentes Classificação Orçamentária:
430101 -08.422.1505.8402 f:0101 203.156 339036
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 1106/2021 – 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 2021/1233223
rESolVE:
Autorizar o pagamento de 05 e ½ ( CINCO E meia) diária PARA CADA SER-
Vidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário 
da SEaSTEr, que se deslocara para São luis/Ma no período de 29/10 a 
03/11/2021 para conhecer os Programas da Secretaria de Estado do Tra-
balho e da Economia Solidaria.
Classificação Orçamentária:
43.101 - 08.244.1505.8863 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 724319
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº 787 de 29 de outubro de 2021-conceder Licença saú-
de a servidora abaixo:

 NoME  carGo   MaT laUdo PErÍodo diaS
Maria do Socorro 

almeida dos reis monitor 54189885/1 81429 23.09.21 a 27.09.21   5

Maria do Socorro 
almeida dos reis monitor 54189885/1/1 81431 30.09.21 a 09.10.21  10

Portaria Nº. 788 de 29 de oUtUBro de 2021-  
coNcEdEr 14 dias de licença para tratamento de saúde a servidora: 
Márcia cristina correa Queiroz, mat:55586550/1 ,cargo:agente de 
PorTaria, período 25.08.21 a  07.09.21
luiz celso da Silva -Presidente-faSEPa

Protocolo: 724049

.

.

errata
.

solicitação:  gerência GrH/FasePa
diÁrio oFiciaL Nº  doe 34751 de 28/10/2021
Protocolo: 721636
adMiSSÃo:  01.11.2021
- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 046/2021
ParTES: faSEPa E criSTiNa Maria da coSTa SoarES
carGo: Técnico de enfermagem
adMiSSÃo: 01.11.2021
PraZo: 12 (doze) meses
NoVo coNTraTo, autorizado através ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - 
Processo 2021/453266 - autorizo/2021 de 29/04/2021
oNdE lE-SE: carGo: Técnico de enfermagem
lEia-SE: carGo: auxiliar de Enfermagem
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 724463

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Primeiro termo aditivo ao contrato n°25/2020;
data da assinatura: 03 de 11 de 2021; Vigência: 03/11/2021 até 
02/02/2022.Parecer Jurídico 256/2021-ProJUr faSEPa
Justificativa: a prorrogação das Cláusulas OITAVA e DÉCIMA PRIMEIRA do 
contrato administrativo nº 25/2020 que tratam do valor e vigência do refe-
rido contrato, conforme previsão legal exarada na lei federal n°.8.666/93, 
art.57, & 1° e seus incisos;
o valor do presente termo aditivo para o fornecimento ora contratado im-
porta em r$ 15.906,00 (quinze mil, novecentos e seis reais), de acordo 
com o material solicitado. Partes: faSEPa e Nr PErEira coMErcio dE 
áGUa EirEli, cNPJ/Mf nº nº 37.170.992/0001-05, estabelecida na rua 
celestino rocha,210, águas lindas, ananindeua, Pa,67.110-470
ordenador: lUiZ cElSo da SilVa,/ /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 724390
terceiro termo aditivo ao contrato n° 12/2019; data da assinatu-
ra: 03/11/2021; Vigência 23/08/2021 a 01/07/2022;
Justificativa: a alteração da cláusula TERCEIRA que trata do valor do refe-
rido contrato, conforme previsão legal exarada na lei federal n° 8.666/93, 
art. 65, § 1° e seus incisos, que tem como escopo a PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEdial, PrEVENTiVa E corrETiVa, coM o 
forNEciMENTo dE MaTEriaiS NEcESSárioS, visando execução de ativi-
dades de manutenção, reforma e reparos de instalações prediais, elétricas, 
hidráulicas, telefonia, lógica, pintura e cobertura para atender as necessi-
dades da faSEPa; Parecer Jurídico n° 242/2021 – ProJUr faSEPa;
Valor aditivo o valor do presente Termo aditivo é de r$ 1.265.879,39 (hum 
milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais 
e trinta e nove centavos), totalizando um valor global de r$ 8.279.162,37 
(oito milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e sessenta e dois reais 
e trinta e sete centavos); contratado: lÍdEr ENGENHaria lTda , cNPJ: 
14.127.864/0001-83 com sede em Belém estabelecida na Tv. rui Barbosa, 
nº1569-B, Bairro de Nazaré, cEP:66.035-220; ordenador: lUiZ cElSo da 
SilVa,/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 724384
..

FÉrias
.

Portaria N°790/2021-daF/GrH de 04 de novembro de 2021
coNcEdEr,de acordo com o art.74 da lei5.810,de24.01.94,30(trinta)dias 
de férias consecutivos,aos servidores abaixo relacionados:

NoME aQUiS iNicio fiM
adailton da Silva Moura 20/21 01/01/2022 30/01/2022

adeilson de lima Bezerra 20/21 01/01/2022 30/01/2022

adriana de Nazare ribeiro dias Pinto 20/21 15/01/2022 13/02/2022
alan Patrik Maciel de lima 20/21 01/01/2022 30/01/2022

aleson leonardo Monte Jardim 20/21 02/01/2022 31/01/2022
alexandre de oliveira 20/21 03/01/2022 01/02/2022

alexandre Sampaio Bezerra 20/21 01/01/2022 30/01/2022
amarilee Machado Tavares 20/21 15/01/2022 13/02/2022

ana cristina de frança chaves 20/21 02/01/2022 31/01/2022
ana larissa Silva fonseca 20/21 01/01/2022 30/01/2022

ana Paula Gomes 20/21 01/01/2022 30/01/2022
andersem clayton Jati da costa 20/21 01/01/2022 30/01/2022

anderson Silva Pinto 20/21 01/01/2022 30/01/2022
angela de oliveira Melo 20/21 03/01/2022 01/02/2022

angélica Nazaré Malheiros ramos 20/21 04/01/2022 02/02/2022
antonia Benedita leão lira 20/21 03/01/2022 01/02/2022

antonia Wilma alexandre da Silva 20/21 03/01/2022 01/02/2022
antonio carlos Santos Souza 20/21 15/01/2022 13/02/2022

antonio da Silva carvalho 20/21 01/01/2022 30/01/2022
antonio do Socorro Moraes Braga 21/22 03/01/2022 01/02/2022

aristides ferreira de Sousa 20/21 01/01/2022 30/01/2022
aristoteles Nascimento de araujo 20/21 15/01/2022 13/02/2022

arley rafael Pimentel Pereira 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Bruno Magno de Sousa Neto 20/21 16/01/2022 14/02/2022

carlos alberto furtado da Gama 20/21 01/01/2022 30/01/2022
carlos Gedean Pereira Brandão 20/21 01/01/2022 30/01/2022

carolina de Nazare Veloso araujo amaral 20/21 03/01/2022 01/02/2022
cristiane Maia de araujo ribeiro 20/21 01/01/2022 30/01/2022

deilson de Souza Machado 20/21 01/01/2022 30/01/2022
diogenes Pereira de Sousa 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Edil Gelson rodrigues 20/21 05/01/2022 03/02/2022
Edilene do Socorro carneiro das chagas 20/21 02/01/2022 31/01/2022

Edilson Pereira ribeiro 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Edson Batista de almeida 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Eduardo Brabo formigosa 20/21 16/01/2022 14/02/2022

Edvaldo reis Moreira 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Elen cristina alves cardoso 20/21 05/01/2022 03/02/2022

Elisangela de Souza Sampaio 20/21 02/01/2022 31/01/2022
Elizabeth do Socorro lisboa Martins 20/21 03/01/2022 01/02/2022

Elizabeth Pereira lima 20/21 18/01/2022 16/02/2022
Everaldo costa Vasconcelos 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Everton Monteiro Bahia 20/21 16/01/2022 14/02/2022
felipe de almeida Guimaraes 20/21 01/01/2022 30/01/2022
fernando augusto costa leal 20/21 03/01/2022 01/02/2022

flavio Elias Neves Quemel 20/21 01/01/2022 30/01/2022
francely Melo Moreira 20/21 03/01/2022 01/02/2022

francimar Soares franco 20/21 17/01/2022 15/02/2022
francirlei Pessoa de oliveira 19/20 28/01/2022 26/02/2022

francisco Nazare Pinto farias Junior 20/21 02/01/2022 31/01/2022
Geisiany Macedo amorim 20/21 02/01/2022 31/01/2022
Geova Santos Balduino 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Gerusa lima Menezes ferreira 20/21 01/01/2022 30/01/2022
iracilma andrade da Silva 20/21 01/01/2022 30/01/2022

ivete da conceição Serrate gomes dias 20/21 03/01/2022 01/02/2022
Jacinete Maia Silva 20/21 02/01/2022 31/01/2022

Jackson Zacarias ribeiro Serra 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Jairo Edivanil rocha Queiroz 20/21 16/01/2022 14/02/2022
Jessica Pinto Trindade leal 20/21 03/01/2022 01/02/2022
Joao Marcelo Souza freitas 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Joel da Silva Moraes 20/21 03/01/2022 01/02/2022
Josefina Madureira da Silva 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Joselia rodrigues campos 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Josiel Goncalves 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Karla lucia leal Zeferino 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Kellen Patricia Marinho oliveira 20/21 01/01/2022 30/01/2022
leandro Nascimento Sarmento costa 20/21 01/01/2022 30/01/2022

liliane lima da Silva 20/21 03/01/2022 01/02/2022

luciana Bezerra de araujo 20/21 15/01/2022 13/02/2022

luciana de freitas Pantoja 20/21 15/01/2022 13/02/2022
lucio andre de Barros Mouzinho 20/21 03/01/2022 01/02/2022

luis fernando do Nascimento conde 20/21 01/01/2022 30/01/2022
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luis Mauro Batista da Silva 20/21 16/01/2022 14/02/2022
Manoel roberto das Merces Machado 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Marcela Nascimento de Sousa 20/21 27/01/2022 25/02/2022
Marcia cristina rosario de oliveira 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Marcio antonio cordovil Pinheiro 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Marcus Vinicius dos Santos lima 20/21 02/01/2022 31/01/2022

Margarida Pereira de Souza 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Maria aleide castro de Menezes 20/21 03/01/2022 01/02/2022

Maria aparecida de rodrigues Tarao Mendes 20/21 10/01/2022 08/02/2022
Maria Betania lisboa Martins 20/21 02/01/2022 31/01/2022

Maria das dores Bezerra dos Santos 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Maria das dores Santos reis 20/21 16/01/2022 14/02/2022

Maria das Graças lima Pereira 20/21 02/01/2022 31/01/2022
Maria de Jesus Pereira dos Santos 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Maria de Nazare carvalho do Nascimento 20/21 16/01/2022 14/02/2022
Maria de Nazare coelho 20/21 01/01/2021 30/01/2022

Maria de Nazare lopes de aguiar 20/21 02/01/2022 31/01/2022
Maria de Nazare Silva dos anjos 20/21 02/01/2022 31/01/2022

Maria do Socorro Monteiro soares 21/22 03/01/2022 01/02/2022
Maria dolores ferreira Palheta 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Maria Elizabeth do Nascimento 20/21 15/01/2022 13/02/2022

Maria itacidete de lima 19/20 03/01/2022 01/02/2022
Maria leideelma da Silva rosa 20/21 10/01/2022 08/02/2022

Maria lilian cristina ramos Marinho 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Maria lucilange araujo oliveira 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Marlem cavalcante Seabra 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Marlete Gonçalves de oliveira 20/21 15/01/2022 13/02/2022
Mercia Maria alves Nolasco 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Michel david Pascoal Pereira 19/20 02/01/2022 31/01/2022

Miracelma correa rabelo 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Monalisa Pereira de Miranda 20/21 03/01/2022 01/02/2022

odilson Sylvestre falção Teixeira filho 20/21 03/01/2022 01/02/2022
oedson afonso lima de frança 20/21 01/01/2022 30/01/2022

orlando Basilio dos Santos 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Paulo Trindade cabral Neto 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Pedro Petronio otoni oliveira 20/21 01/01/2022 30/01/2022
raimundo Gama da Silveira 21/22 02/01/2022 31/01/2022
regina celia Quirino da Silva 20/21 01/01/2021 30/01/2022

regina lúcia Santos de oliveira 20/21 03/01/2022 01/02/2022
ricardo cavalcante lima 20/21 01/01/2022 30/01/2022

rita do Socorro Teixeira lobo 20/21 02/01/2022 31/01/2022
rita Monica clemente 20/21 03/01/2022 01/02/2022

roberto Herculano Silva dos Santos 20/21 03/01/2022 01/02/2022
rogerio falcao ramon 20/21 01/01/2022 30/01/2022

rosana Pimentel Monteiro 20/21 03/01/2022 01/02/2022
rosangela rodrigues da rosa 20/21 03/01/2022 01/02/2022
roseane Maria lima Gomes 20/21 03/01/2022 01/02/2022

roseli da Silva costa figueiredo 20/21 10/01/2022 08/02/2022
rosineide Silva das Neves 20/21 17/01/2022 15/02/2022

Samuel Barbosa Sodré 21/22 17/01/2022 15/02/2022
Sandra dias Soares Teixeira 20/21 02/01/2022 31/01/2022
Sheila Kellen Pantoja leao 20/21 02/01/2022 31/01/2022

Simoni linhares 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Sinara Tavares campos 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Solano aguiar Xavier 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Suelem Vieira da cruz cruz 20/21 17/01/2022 15/02/2022
Tatiane do Socorro Gama de almeida 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Telmara Silva da Silva Pereira 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Telmo Mario Menezes da Silva 19/20 02/01/2022 31/01/2022
Vanessa de castro Umbelino 20/21 17/01/2022 15/02/2022

Vera lucia Brasil farias 20/21 15/01/2022 13/02/2022
Viviane de cassia Soares cunha 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Walcicley costa de Souza 20/21 01/01/2022 30/01/2022
Waldir Santana Pinheiro  dos Santos 20/21 01/01/2022 30/01/2022

Wanda Nazareth Nogueira de carvalho 20/21 03/01/2022 01/02/2022
William roberto da Paixão castro 20/21 02/01/2022 31/01/2022

Wladimir Pinheiro 20/21 03/01/2022 01/02/2022
Yata anderson chaves de Sena 20/21 01/01/2022 30/01/2022

ordenador responsavel luiz celso da Silva
Protocolo: 724135

.

torNar seM eFeito
.

solicitação:  gerência GrH/FasePa
coNtrato serVidor teMPorario
diário oficial Nº  doE 34756 de 04/11/2021
Protocolo:723627
Órgão: fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
ato: adMiSSÃo SErVidor TEMPorário
contrato nº 069/2021
Servidor: roSiNEidE MaciEl loPES
cargo: agente administrativo
admissão: 01.11.2021
Órgão: fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
ato: adMiSSÃo SErVidor TEMPorário
contrato nº 068/2021
Servidor: NEiVa criSTiNa fErrEira BraBo
cargo: agente administrativo
admissão: 01.11.2021
Órgão: fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
ato: adMiSSÃo SErVidor TEMPorário
contrato nº 264/2021
Servidor: Maira aMaral SoUZa
cargo: Psicólogo
admissão: 01.11.2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 724453

.

.

oUtras MatÉrias
.

solicitação:  gerência GrH/FasePa
iNcLUsÃo Portaria de ProrroGaÇÃo
diário oficial Nº  doE 34699 de 15/09/2021
Protocolo: 704102
Portaria Nº 6821/2021-GP de 14/09/2021
Órgão: fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
ato: iNclUSÃo SErVidor TEMPorário
contrato nº 436/2020
Servidor: aldriN SoUZa SilVa
Matrícula: 59567151/ 1
cargo: Motorista
admissão: 10.08.2020
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 724466
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

..

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 550/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 27 de outubro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021,
coNSidEraNdo o artigo n°. 98 da lei 5.810/1994 – rJU/Pa e, o Processo 
administrativo Eletrônico nº. 2015/160163, e o Processo administrativo 
Eletrônico nº. 2021/1222540.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença-prêmio à servidora lilian da Silva de 
oliveira Pena, matrícula nº 57202922/1, ocupante do cargo de Enfermeiro, 
referente à segunda parcela do triênio de 01/09/2011 à 31/08/2014, no 
período de 03/01/2022 a 01/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 724090
.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 560/2021
Processo:  1244908/2021
oBJETiVo: dar continuidade às reuniões com os representantes dos municípios 
(prefeituras), lideranças para promover articulações no intuito de expandir as 
ações de cidadania e direitos humanos da SEJUdH pelo interior do Estado.
 fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
SErVidor:
•JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA; CARGO: Secretário/SEJU-
dH; MaT: 392871/1; PErÍodo: 06 a 09/11/2021; Quantidade de diárias: 3,5
•VANESSA CUNHA GFARIAS; CARGO: Assessora; MAT: 57220877/3; PERÍ-
odo: PErÍodo:  06 a 09/11/2021; Quantidade de diárias: 3,5
Valbetânio Milhomem
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 724416
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diÁrias
Portaria Nº 568/2021
Processo: 1251229/2021
oBJETiVo: realizar visita técnica para apuração de violação de direitos e 
encaminhamentos.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo:  Tailândia/Pa.
SErVidor:
•ANANIAS SOARES DA COSTA; CARGO: Motorista; MAT: 57202332/1; PE-
rÍodo: 04 a 07/11/2021; Quantidade de diárias: 3,5.
•GLAICE DA SILVA NASCIMENTO; CARGO: Técnica em Gestão; MAT: 
5917003/1; PErÍodo: 04 a 07/11/2021; Quantidade de diárias: 3,5.
•HERMAN DUARTE RIBEIRO FILHO; CARGO: Assessor; MAT: 5722466/2; 
PErÍodo: 04 a 07/11/2021; Quantidade de diárias: 3,5.
•VANESSA SANTA BRÍGIDA MOURA BASTO; CARGO: Gerente; MAT: 
5747309/2; PErÍodo: 04 a 07/11/2021; Quantidade de diárias: 3,5.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 724718
diÁrias
Portaria Nº 561/2021
1247756/2021
oBJETiVo: realização de emissão de documentos e atendimentos em ci-
dadania e direitos Humanos.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira, castelo dos Sonhos, Brasil Novo, aveiro, rurópolis, 
anapu e Pacajá/Pa
SErVidor:
•BRUNO DO COUTO OLIVEIRA; CARGO: Papiloscopista; MAT: 018378; PE-
rÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•MARLENE VEIGA DOS SANTOS; CARGO: Papiloscopista; MAT: 59137; PE-
rÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•KAREN RAFAELA DOS SANTOS SILVA; CARGO: Administrativo/SEGUP; 
MaT: 5449472; PErÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•GILVADO PEREIRA COSTA; CARGO: Papiloscopista; MAT: 701408/1; PE-
rÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•TELMA MARIA DA SILVA CORDOVIL; CARGO: Papiloscopista; MAT: 
701025; PErÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•ROSIANE MALHEIROS ARAUJO; CARGO: Gerente; MAT: 5960073/1; PE-
rÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•KENIA DE LOURDES DE SOUSA; CARGO: Papiloscopista; MAT: 5933459; 
PErÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•IVANEIDE BESSA CAMPOS; CARGO: Tec. Em Gestão Pública; MAT: 
57202321/1; PErÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•GERLANDO KLINGER AMARAL SANTANA; CARGO: Coordenador; MAT: 
5903782/6; PErÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•ANDRELINO DE SOUZA FIALHO; CARGO: Motorista; MAT: 57176410/1; 
PErÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•IRNACLEI DA COSTA PANTOJA; CARGO: Coordenadora; MAT: 5958687/1; 
PErÍodo: 05 a 11/11/2021; Quantidade de diárias: 6,5.
•ANGÉLICA CRISTINA ORTIZ ELMESCANY; CARGO: Gerente; MAT: 
5418587/3; PErÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•ROBERTO CARLOS BOS MORTE GARCEZ; CARGO: Assessor; MAT: 
5942345/2; PErÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•EDAILTON DE OLIVEIRA CASTRO; CARGO: Assistente Administrativo; MAT: 
5050405/5; PErÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•CREMILDA NATALINA DE SOUZA MAGALHÃES; CARGO: Datilógrafa; MAT: 
5050286/2; PErÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•ANA CLAUDIA TEIXEIRA SANTIAGO CHAVES; CARGO: Assessora; MAT: 
5958833/1; PErÍodo: 05 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 24,5.
•GISELLE BORGES SILVA RAMOS; CARGO: Coordenadora; MAT: 57201701; 
PErÍodo: 11 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 18,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 724611

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 316/2021 – BeLÉM, 21 de oUtUBro de 
2021, publicado no doe 34.744, de 22/10/2021.
oNde se LÊ: “cargo: assessora”.
Leia –se: “cargo: assessora de incentivos à Produção”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 724153

.

diÁria
.

Portaria N° 348/2021 daF/sedeMe - BeLÉM, 04 de NoVeMBro de 2021
Nome:aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matricula:n° 5913756/2/car-
go:coordenador/origem:Belém-Pa/destino: altamira, Vitória do Xingu, 
Brasil Novo, Medicilândia e Uruará-Pa/ Período:07/11/2021 a 14/11/2021/
diarias:7,5 (sete 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
Portaria N° 349/2021 daF/sedeMe - BeLÉM, 04 de NoVeMBro de 2021
Nome:ZUlEidE rafaEla PiMENTEl BaraTa/Matricula:n°6402945/2/
cargo:diretora/origem:Belém-Pa/destino:castanhal–Pa/Período:12 a 
14/11/2021/diária:2,5 (duas e meia)/objetivo:representar a SEdEME na 
feira agropecuária (EXPofac 2021), com as ações voltadas para o desen-
volvimento econômico.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 350/2021 daF/sedeMe - BeLÉM, 04 de NoVeMBro de 2021
Nome:MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo/Matricula:n° 31658/3/car-
go:diretor/origem:Belém-Pa/destino:castanhal-Pa/Período:06/11/2021 
a 06/11/2021/diária:0,5 (meia)/objetivo: representar a SEdEME nas 
ações do projeto SEdEME iTiNEraNTE na feira agropecuária de castanhal.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 724731
Portaria N° 338/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 04 de NoVeMBro 2021.
Nome:BrUNo MEdEiroS PoMPEU/Matricula:n° 5948369/1/cargo:Ge-
rente/origem:Belém-Pa/destino: altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo, 
Medicilândia, Uruará, itaituba, Novo Progresso, Trairão, rurópolis e Santa-
rém-Pa/Período: 07/11/2021 a 20/11/2021/ diárias:13,5 (treze e meia)/
objetivo: realizar o desenvolvimento das ações relacionadas ao cErM iti-
nerante nas regiões do Xingu e Tapajós.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 339/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 04 de NoVeMBro 2021.
Nome:MarcilENE MadEira NUNES/Matricula:n°5946718/2/cargo:aS-
SESSora/origem:Belém-Pa/destino: altamira, Vitória do Xingu, Brasil 
Novo, Medicilândia, Uruará, itaituba, Novo Progresso, Trairão, rurópolis 
e Santarém-Pa/Período: 07/11/2021 a 20/11/2021/ diárias:13,5 (treze e 
meia)/objetivo: participar da iii ação do projeto SEdEME iTiNEraNTE, 
que ocorrerá nas regiões de integração: Tapajós e Xingu.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 340/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 04 de NoVeMBro 2021.
Nome: lUZiaNE SENa aBrEU/ Matricula:n°5946200/3/ cargo: coordena-
dora/ origem: Belém-Pa/ destino: altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo, 
Medicilândia, Uruará, itaituba, Novo Progresso, Trairão, rurópolis e Santa-
rém-Pa/ Período: 07/11/2021 a 20/11/2021/ diária: 13,5 (treze e meia)/
objetivo: representar a SEdEME nas ações do projeto SEdEME iTiNEraN-
TE na região do Tapajós e Xingu.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 341/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 04 de NoVeMBro 2021.
Nome: aHiaNa cáSSia dE oliVEira PEdrEira/ Matricula:n°5962601/1/ 
cargo: coordenadora/ origem: Belém-Pa/ destino: altamira, Vitória do 
Xingu, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, itaituba, Novo Progresso, Trairão, 
rurópolis e Santarém-Pa/ Período: 07/11/2021 a 20/11/2021/ diária: 13,5 
(treze e meia)/objetivo: representar a SEdEME nas ações do projeto SE-
dEME iTiNEraNTE na região do Tapajós e Xingu.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 342/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 04 de NoVeMBro 2021.
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n° 80845108/1/car-
go:dirETora/origem:Belém-Pa/destino: altamira-Pa/ Período: 07/11/2021 
a 09/11/2021/diária:2,5 (duas e meia)/objetivo: promover o desenvolvi-
mento das ações relacionadas ao cErM itinerante na região do Xingu.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 343/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 04 de NoVeMBro 2021.
Nome:MaNUEla riBEiro da coNcEiÇÃo/Matricula:n° 5935118/4/
cargo:coordenadora/origem:Belém-Pa/destino:castanhal-Pa/Período: 
06/11/2021 a 08/11/2021/diárias:2,5 (duas e meia)/objetivo: represen-
tar a SEdEME nas ações do projeto “SEdEME iTiNEraNTE”, na feira agro-
pecuária do município de castanhal (EXPofac 2021), com ações voltadas 
para o desenvolvimento econômico.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 344/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 04 de NoVeMBro 2021.
Nome:EdUardo NicolaU dEMETrio NETo/Matricula:n°5961463/1/ car-
go:assessor ii/origem:Belém-Pa/destino: itaituba, Novo Progresso, Trai-
rão e rurópolis-Pa/Período: 15/11/2021 a 20/11/2021/diárias:5,5 (cinco 
e meia)/objetivo: representar a SEdEME nas ações do projeto SEdEME 
iTiNEraNTE na região do Tapajós.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
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Portaria N° 345/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 04 de NoVeMBro 2021.
Nome:MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo/Matricula:n° 31658/3/car-
go:diretor/origem:Belém-Pa/destino:altamira-Pa/Período:07/11/2021 
a 10/11/2021/diárias:3,5 (três e meia)/objetivo: representar a SEdEME 
nas ações do projeto SEdEME iTiNEraNTE e ParcEriaS PElo Pará na 
região do Xingu.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 346/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 04 de NoVeMBro 2021.
Nome:EdUardo NicolaU dEMETrio NETo/Matricula:n°5961463/1/ 
cargo:assessor ii/origem:Belém-Pa/destino:Santarém-Pa/Período: 
08/11/2021 a 12/11/2021/diárias:4,5 (quatro e meia)/objetivo: repre-
sentar a SEdEME na audiência Pública lote ii Mamuru-arapiuns.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 347/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 04 de NoVeMBro 2021.
Nome:EdUardo NicolaU dEMETrio NETo/Matricula:n°5961463/1/ 
cargo:assessor ii/origem:Belém-Pa/destino:castanhal-Pa/Período: 
06/11/2021 a 08/11/2021/diárias:2,5 (duas e meia)/objetivo: represen-
tar a SEdEME nas ações do projeto SEdEME iTiNEraNTE na feira agrope-
cuária de castanhal (EXPofac 2021).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 724592

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
companhia de Gás do Pará – Gás do Pará.
contratado: objeto Móveis indústria E comércio Varejista ltda - cNPJ nº 
42.004.784/0001-76.
objeto: aquisição de 20 cadeiras tipo Presidente - Modelo Braga para o 
escritório da nova sede da companhia de Gás do Pará.
Modalidade: contratação direta Por dispensa de licitação com base no art. 
29, ii, da lei 13.303/16 – Processo administrativo nº 034/2021.
data de autorização: 25 de outubro de 2021.
data de Entrega: 27 de outubro de 2021.
data de Pagamento: 23 de novembro de 2021.
Valor Global: r$ 15.650,00 (quinze mil, seiscentos e cinquenta reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
foro: Belém/Pa.
Tipo: aquisição de Pronta Entrega.

Protocolo: 724549

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 125/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1239932,rESolVE:
diSPENSar a empregada aMaNda criSTiNa JardiM doS SaNToS, ma-
trícula 5946915/1, do cargo em comissão de Secretária de diretoria, a 
contar de 01.11.2021, constando o dia 31.10.2021 como último dia traba-
lhado, elogiando a referida colaboradora pelos serviços prestados à com-
panhia com seriedade, dedicação e comprometimento.
registre- se, publique-se e cumpra- se.Belém, 03 de novembro de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 724080

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 005/2021-codec
objeto: contratação de empresa especializada na administração, gerencia-
mento e fornecimento de Vale-alimentação, na forma de cartão eletrônico, 
com chip, para atender os empregados da companhia de desenvolvimento 
Econômico do Pará - CODEC, conforme especificações constantes no Termo 
de referência (anexo i).
critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Modo de disputa: aberto.
data da abertura: 18/11/2021 (quinta-feira).
Horário: 09:00h (horário de Brasília).
local: Endereço Eletrônico www.gov.br/compras
UaSG: 926066.
dotação orçamentária: funcional Programática 700201.22.331.1297.8311; 
Elemento de despesa: 339039; fonte: 0261 e 0661.
ordenador responsável: lUTfala dE caSTro BiTar, Presidente da codEc.
disponibilidade do Edital: www.codec.pa.gov.br; www.compraspara.pa.
gov.br; www.gov.br/compras ou pelo e-mail cpl@codec.pa.gov.br. infor-
mações e esclarecimentos pelo e-mail cpl@codec.pa.gov.br ou pelo telefo-
ne (91) 3236.2884 (ramal 4714), de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.
responsável pelo certame: Jacelís cristine aguiar Borges, Pregoeira da codEc.
Belém (Pa), 04 de novembro de 2021.
Jacelís cristine aguiar Borges
Pregoeira da codEc

Protocolo: 724267

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 123/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1234053;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: EVaNdro diNiZ SoarES JUNior, matrícula: 5823587/5, 
ocupante do cargo de Gerente de relações institucionais e aNdrÉ da Pai-
XÃo rodriGUES, Motorista.
oBJETiVo: realizar visita institucional no Município de capitão Poço.
dESTiNo:  capitão Poço
PErÍodo: 10/11/2021
QTDE:  ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 03 de novembro de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 724072
Portaria Nº 124/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1234872;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: aUGUSTo cÉSar SilVa da aNUNciaÇÃo filHo, matrícula: 
5904066/5, ocupante do cargo de Gerente de atendimento a Novos Negócios.
oBJETiVo: realizar visita institucional no Município de capitão Poço.
dESTiNo:  capitão Poço
PErÍodo: 10/11/2021
QTDE:  ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 03 de novembro de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 724075

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria nº 282/2021 de 03/11/2021.  
art. 1º coNcEdEr aos servidores aiua reis Queiroz, Gerente de Projetos, 
matrícula nº 57225310/1, Marciria do Socorro Tavares Tavares, Gerente de 
Projetos, matrícula nº 5923707/2, 2,5 (duas e meia) diárias no valor de 
r$ 1.266,05 (Um mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), 
para participarem de reunião, visando debater assuntos de interesses das 
Juntas comerciais, na sede da Junta comercial do Estado do Maranhão, 
em São luis/Ma, com saída de Belém no dia 10/11/2021 e retorno dia 
12/11/2021, conforme processo nº 2021/1226440. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 724079
Portaria nº 284/2021 de 04/11/2021.  
art. 1º coNcEdEr aos servidores laUra daNiEla MiraNda dE QUEiroZ, 
Especialista em Educação classe 1, matrícula nº 57208943/1 e THiaGo 
caSTro da SilVa PacHEco, Gerente de Projetos, matrícula nº 5956563/1, 
1,5 (uma e meia) diárias, no valor de r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta 
e seis reais e sete centavos), a fim de que desenvolvam atividades de 
credenciamento/inscrição/regência de Minicurso integrador Pará e 
Palestra, para cumprimento de agenda do Jucepa itinerante, no município 
de Parauapebas/Pa, com saída de Belém no dia 09/11/2021 e retorno no 
dia 10/11/2021, conforme o processo nº 2021/1234355. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 724233

.

.

FÉrias
.

Portaria nº 281/2021 de 03/11/2021. 
art. 1º coNcEdEr férias do mês de JaNEiro/2022 dos servidores da GrM/
JUNTa coMErcial do ESTado do Pará-JUcEPa, referente aos exercícios de 
2020/2021 e 2021/2022, conforme processo nº 2021/1219813 e relação abaixo:
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Nº NoME MaTricUla PErÍodo
aQUiSiTiVo

PErÍodo
dE GoZo

1 EliZaBETH PalHETa SilVa 2021900/1 02/01/2021 a 
01/01/2022

03/01/2022 a 
14/01/2022

2 rariMa croElHaS fEio 5925079/4 15/08/2020 a 
14/08/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

3 roNdY liMa araUJo 5924118/1 21/12/2020 a 
20/12/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

1.cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira-Presidente
Protocolo: 724352

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

coNtrato
.

Processo: 2020/1024126 - NePMV | contrato: 010/2021 - NePMV 
| Licitação: Pregão eletrônico n.º 005/2021 – NePMV | objeto: aquisi-
ção de 60 Notebook. | Valor Total: r$ 1.047.000,00 (um milhão e quarenta e 
sete mil reais) | data da assinatura: 04/11/2021 | Vigência: Se inicia com sua 
assinatura e se encerra com o recebimento definitivo e o respectivo pagamen-
to de todos os equipamentos adquiridos pelo coNTraTaNTE | funcional Pro-
gramática: 27103.18.541.1497.8931 - Natureza de despesa: 449052 - Plano 
interno: 2100008931E - fonte de recursos: 0106 / 0306 | contratada: E J 
SaBa loPES EirEli | c.N.P.J.: 37.357.831/0001-25 | Endereço: Travessa al-
feres costa, nº 1680, bairro da Pedreira, cidade de Belpm, Estado do Pará 
| ordenadora: JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa

Protocolo: 724472

.

.

FÉrias
.

sUsPeNsÃo do GoZo de FÉrias de serVidor
Portaria Nº 33/2021-NePMV
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - 
NEPMV, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei Esta-
dual n° 7.756/2013 e suas alterações posteriores, rESolVE: SUSPENdEr, 
por necessidade de serviço, o gozo de férias do servidor idNaldo JoSÉ lo-
PES dE aBrEU, matrícula 54193851, relativas ao período de 03/11/2021 a 
30/11/2021, para serem gozadas em momento oportuno. registre-se, pu-
blique-se e cumpra-se. Belém-Pa, 04 de novembro de 2021. JaQUEliNE 
dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV.

Protocolo: 724624

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 109/2021 – 04 de NoVeMBro de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho Marabá/Belém/Marabá, com o objetivo de realizar inserção no 
sistema dos processos dos futuros microempreendedores dos municípios 
acima mencionados.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de 
diárias

WYarla SaNToS da SilVa 5961006 Gerente regional 08 a 
10/11/2021 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 724640

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 812/2021, de 04 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1174899, de 18/10/2021 
–SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora lEila Marcia SoUZa do aMaral, matrícula 
nº. 54191272/2; para responder pelo cargo de assessor i; no período de 
15/10/2021 a 12/04/2022, com ônus para esta SEdoP, em razão da titu-
lar a servidora aNToNia KaTia PErEira PiNTo, matrícula nº. 5946886/1, 
estar de licença Maternidade.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação, com efeito 
retroativo a 15/10/2021.
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: 724771

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 40/2020 - cP Nº 02/2020
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-Gurupi com implantação de balança de contro-
le de pesagem de veículos em Gurupi/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 01/11/2021 a 01/03/2022
data da assinatura: 29/10/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 724058

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 34/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Soure – cNPJ 05.133863/0001-50
objeto: construção da Praça da 7ª rua, no município de Soure, neste estado.
Vigência: 05/11/2021 a 03/05/2022
Valor Global: r$ 260.026,82
dotação orçamentária:
- SEdoP: 07101 15.451.1508.7556 444042 0101/0301
Nota de Empenho: 2021NE02237
- PrEfEiTUra dE SoUrE
1616 27.812.0025.1.038 449051 1001/1520
foro: Belém
data da assinatura: 04/11/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
carlos augusto de lima Gouvea
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 724445

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1.Processo: 2020/431296
2.licitação nº: 013/2021
3.Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4.data da adjudicação: 04/11/2021
5.data da Homologação: 04/11/2021
objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
EXEcUÇÃo da iNfraESTrUTUra do coNJUNTo HaBiTacioNal riacHo 
docE i E iii, no Município de Belém, neste Estado
63.Empresa vencedora adjudicada: MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli, cNPJ: 
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873.012/0001-40, com o valor total de r$ 15.094.317,46 (Quinze milhões no-
venta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 724722
adesÃo À ata
Modalidade de Licitação/origem: adesão à ata de registro de Pre-
ços n° 018/2021-tJ/Pa
relativa ao Pregão eletrônico Nº 026/TJPa/2021
objeto: registro de preço para contratação de empresa especializada no 
fornecimento, manutenção e instalação de portas, esquadrias e painéis de 
vidros, com fornecimento de materiais, para atender a Secretaria de Esta-
do de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP
assinatura: 04/11/2021
ordenador responsável: BENEdiTo rUY SaNToS caBral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 724044
aViso de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na coNcor-
rÊNcia PÚBLica Nº 015/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para coNSTrUÇÃo do MUro dE coNcrETo E ProTEÇÃo do MUro coM 
ENrrocaMENTo dE PEdra racHÃo, da Praia dE criSPiM No MUNici-
Pio dE MaraPaNiM, neste Estado
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acaTar relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre o 
julgamento do recurso administrativo impetrado, correspondente ao re-
sultado de Julgamento da fase de HaBiliTaÇÃo relativo a coNcorrÊNcia 
PÚBlica nº 015/2021 mantendo a sua decisão. a cPl no uso de suas atri-
buições convoca as empresas HaBiliTadaS abaixo, para abertura das pro-
postas de preços, a acontecer no dia 08 de novembro de 2021 as 14:00hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - ESTrUTUral coNSTrUÇoES E SErViÇoS EirEli – HaBiliTada;
2 - PlaNa coNSTrUÇÕES coMÉrcio E rEPrESENTaÇÃo lTda – EPP – HaBiliTada;
3 - carMoNa caBrEra coNSTrora dE oBraS S.a – HaBiliTada;
4 - PaUlo BriGido ENGENHaria EirEli - HaBiliTada;
5 - JS SErViÇo dE coNSTrUÇÃo lTda – EPP - HaBiliTada;
6 - JM MiraNda coNSTrUÇÃo ciVil - HaBiliTada;
7 - iNoVarE EMPrEENdiMENToS coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda - HaBiliTada;
8 - iNfiNiTY ENGENHaria – HaBiliTada.
Belém-Pa, 04 de novembro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 724504
aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – toMada 
de PreÇos tP 027/2021-sedoP
oBJETo: contratação de empresa especializada para construção do porto 
de embarque e desembarque de açaí, no Município de abaetetuba/Pa
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrESaS claSSificadaS:
1ª – ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 
08.928.777/0001-22 – Valor: r$ 1.050.148,27
EMPrESaS dESclaSSificadaS:
1ª – rKl coNSTrUÇÕES lTda, cNJ: 12.669.568/0001-89 – Valor: r$ 
943.310,31
2ª – JM MiraNda coNSTrUÇÃo ciVil, cNPJ: 19.726.329/0001-62 – Va-
lor: r$ 1.011.949,99
3ª – coNEcTioN coNSTrUTora E SErViÇoS lTda, cNPJ: 
15.644.615/0001-28 – Valor: r$ 1.015.390,66
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa ESTRUTU-
ral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 08.928.777/0001-22 com 
o Valor: r$ 1.050.148,27 (um milhão, cinquenta mil, cento e quarenta e 
oito reais e vinte e sete centavos).
Belém-Pa, 04 de novembro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 724490
aViso de LicitaÇÃo Fracassada – coNcorrÊNcia PÚBLica 
iNterNacioNaL cPi 021/2021– cPL/sedoP
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, través da comissão Permanente de licitação. Torna público aos inte-
ressados que a licitação na modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica iNTEr-
NacioNal cPi Nº 021/2021, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE 
iMPlaNTaÇÃo do ProGraMa MUNÍciPioS SUSTENTaVEiS do GoVE. do 
ESTado do Pará, aTraVÉS da EXEcUÇÃo dE SErViÇoS NEcESSárrioS 
Para laNÇaMENTo dE rEdES dE fiBra ÓPTica Para aMPliaÇÃo da 
rEdE ESTadUal dE TElEcoMUNicaÇÃo dE dadoS (ação), com forneci-
mento de materiais e acessórios, conforme Termo de referência e anexos, 
realizada no dia 18 de outubro de 2021 foi dEclarada fracaSSada, em 
razão da inabilitação de todos os licitantes participantes do certame.
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, 04 de novembro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 724569

decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na coNcorrÊNcia PÚ-
BLica cP 013/2021–cPL/sedoP
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2020/431296 objeto coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo da iNfraESTrUTUra do coNJUNTo 
HaBiTacioNal riacHo docE i E iii, no Município de Belém, neste Estado.
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acaTar ao relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre 
o Julgamento das Propostas comerciais relativo a coNcorrÊNcia PÚBli-
ca nº 015/2021, mantendo sua decisão.
dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidade determinadas em Lei.
Belém-Pa, 04 de novembro de 2021.
Benedito ruy Santos cabral.
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 724535

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 512 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1205473.
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria nº 498, de 22/10/2021, publicada no doE nº 
34.746, de 25/10/2021, que concedeu 02 e 1/2 (duas e meia) diárias 
ao servidor JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade funcional nº 
5905193/2, ocupante do cargo de coordenador, lotado na diretoria de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, em viagem aos 
municípios de Tailândia-Pa, Breu Branco-Pa e Tucuruí-Pa, no período de 26 
a 28/10/2021, com objetivo de visitar nos municípios as ofertas de cursos 
do programa forma Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 724192

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 510 de 03 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E  EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1086845;
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores EdSoN da SilVa rodriGUES, identidade 
funcional nº 5900189/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de de-
senvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca e 
raÍ loBaTo corrEa, identidade funcional nº 5947212/1, ocupante do 
cargo de Gerente, lotado na Diretoria de Educação Profissional e Tecnolo-
gia – dETEc, como Titular e Suplente respectivamente, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 
nº 003/2021 firmado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET, com a Instituição 
Universidade federal do Pará – UfPa, cNPJ nº 34.621.748/0001-23,  para 
a realização de 02 (duas) turmas do curso técnico em Saúde Bucal, dispo-
nibilizando 40 (quarenta) vagas em cada turma, totalizando uma oferta de 
80 (oitenta) vagas, nos municípios de ananindeua e Marituba. o curso terá 
duração mínima de 1.200 (um mil e duzentas) horas, distribuídas em 04 
(quatro) módulos, no período de 20 (vinte) meses.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 724199
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.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 06/2021
Valor Mensal: importa o presente Termo, pelos serviços de manutenção corre-
tiva e preventiva, no valor de r$ 713,03 (setecentos e treze reais e três centa-
vos) para um período de 12 meses, perfazendo um valor total de r$ 8.556,36 
(oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços 
de manutenção corretiva e preventiva de 01 (um) elevador marca oTiS, 
instalado na sede da SEcTET, conforme Proposta de Manutenção S/N de 
18/10/2021, encaminhada pela empresa ElEVadorES oTiS lTda, cópia 
em anexo, que é parte integrante deste contrato.
Data da ratificação: 03/10/2021
recursos orçamentários:

Programa de Trabalho Elemento de 
despesa ação fonte Pi

48101. 19.122.1297.8338 339039 232831 0101 4120008338-c

contratada: ElEVadorES oTiS lTda. (cNPJ Nº 29.739.737/0011-84).
Endereço: rd. augusto Montenegro, nº 366, cidade Jardim ii, rua Jao, Qd. 
17 lt. 25, Tapanã, cEP:66.823-010, Belém-Pa.
ordenador: adejard Gaia cruz, diretor de administração e finanças.

Protocolo: 724537

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 06/2021
contratada: Empresa ElEVadorES oTiS lTda. (cNPJ Nº 29.739.737/0011-84)
data: 03/10/2021
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado/
SEcTET.

Protocolo: 724538

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 511 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1243086.
rESolVE:
i – coNcEdEr à servidora odETE VaNZElEr SaBá, identidade fun-
cional nº 5434599/7, ocupante do cargo de assessor Técnico, cPf Nº 
491.182.182-53, lotada na diretoria de administração e finanças – daf, 
Suprimento de fundos no valor de r$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta 
reais), o qual deverá observar as classificações orçamentárias abaixo:

Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
48101.19.122.1297.8338 0101 339030 r$  355,00
48101.19.122.1297.8338 0101 339036 r$ 85,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
30 (trinta) 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, a fim de suprir despesas de pron-
to pagamento desta SEcTET.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 724288

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 513 de 03 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1240676.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores aNTÔNio alVES dE MElo, identidade funcional 
nº 57203415/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, adlEY 
dE SoUZa carNEiro, identidade funcional nº 5800807/1, ocupante do 
cargo de auxiliar de Serviços operacionais, lotados na diretoria de admi-
nistração e finanças – daf, a viajarem ao município de Tailândia-Pa, nos 
dias 08 e 10/11/2021, a fim de realizar visita para atender às demandas 
das EETEPaS de interesse desta Secretaria; e o servidor roBErTo carloS 
fUrTado dE PiNa, identidade funcional nº 3948/1, ocupante do cargo 
de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que 
conduzirá os servidores ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 724310

Portaria Nº 517 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1246008.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade fun-
cional nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – dafa viajar ao município de Tailândia-Pa, 
nos dias 05.11 e 06.11.2021, que transportará o colaborador que irá aten-
der a demanda do projeto forMa ParÀ no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de novembro de 2021.
 adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 724751
Portaria Nº 514 de 04 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1007170.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor dEMETHriUS PErEira lUcENa dE oliVEira, 
identidade funcional nº 54196456/5, ocupante do cargo de diretor, lotado 
na diretoria de ciência e Tecnologia - dcT, a viajar a São Paulo-SP, Estados 
Unidos/ Washington DC/Dallas, no período de 14 a 21/11/2021, a fim de 
receber premiação democracia Global nos Estados Unidos, em Washington 
d.c., referente ao Projeto coNEcTa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 08 (oito) diárias, 
sendo 04(quatro) nacionais e 04(quatro) internacionais ao servidor acima, 
que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 724609

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 515 de 04 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias re-
gulamentares:

MaTrÍcUla NoME EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
57205841/1 NaTaSHa dE JESUS VEloSo 2020/2021 04/11 a 03/12/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 04 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 724546

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 217/2021 – GaBiNete, de 03 de Novembro 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 na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico 
n.2021/1194385;
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 120 (cento e vinte) dias de licença para Tra-
tamento de Saúde, no período de 29/09/2021 a 26/01/2022, da servidora 
JUliaNa cardoSo
SaldaNHa, identidade funcional nº. 57190481/2, ocupante do cargo de 
TÉcNico EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo, ciÊNcia, TEcNoloGia E 
iNoVacÃo, de acordo com o disposto no art. 81 da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, e conforme laudo Médico nº 80858.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 03 de Novembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 724134
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Portaria N° 216/2021 – GaBiNete, de 03 de Novembro 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 na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
conceder férias regulamentares aos servidores da fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aqui-
sitivo Gozo

5089972/3 JoSÉ roBErTo TUMa da PoNTE
01/04/2020 a 
31/03/2021

 

03/01/2022 a 
01/02/2022

 

5931502/1 lUcaS doS SaNToS caBral dE Sá
20/01/2020 a 
19/01/2021

 

27/01/2022 a 
25/02/2022

 

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 03 de Novembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 724129

.

.

oUtras MatÉrias
.

cHaMada Nº 007/2021 – Fapespa/cNPq
ProGraMa de deseNVoLViMeNto cieNtÍFico e tecNoLÓGico 
reGioNaL – dcr
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa,  em 
parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico – cNPq do Ministério da ciência, Tecnologia e inovações – McTi, 
através do acordo de cooperação processo SEi n° 01300.012082/2018-
51, torna pública a presente chamada nº 007/2021 e convida os interes-
sados a apresentarem propostas de pesquisa para a obtenção de Bolsa de 
Pesquisa e Auxílio-pesquisa no Programa de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico regional - dcr, que guardem relação com temas relevantes 
para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no estado e que 
assegurem a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, nos ter-
mos aqui estabelecidos.
Período de Submissão: o prazo para inscrição das propostas do programa 
ficará aberto dia 23 de novembro a 23 de dezembro de 2021.
as inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, por meio do formulá-
rio eletrônico (Google forms), disponível no link https://forms.gle/9pokr-
fyE25keVipZa.
o texto da chamada nº 007/2021 encontra-se publicado na íntegra no sítio 
da faPESPa: www.fapespa.pa.gov.br

Protocolo: 724313
PUBLicaÇÃo da aNÁLise dos recUrsos soBre o resULtado Pre-
LiMiNar da etaPa de eXecUÇÃo seLeÇÃo do editaL 002/2020 – 
startUP ParÁ - aPoio À estrUtUraÇÃo de aMBieNtes ProMo-
tores de iNoVaÇÃo de Base tecNoLÓGica No estado do ParÁ
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 
24 de julho de 2007, e alterações posteriores, resolve publicar o rESUlTa-
do doS rEcUrSoS iMPETradoS EM facE do rESUlTado PrEliMiNar 
da ETaPa dE EXEcUÇÃo SElEÇÃo do EdiTal 002/2020-STarTUP Pará, 
PUBlicado No diário oficial do ESTado N.34.722, dE 04/10/2021.
 ModalidadE acElEraÇÃo

Nº rEcUrSo 01
ProTocolo (PaE) 2021/1119351

daTa 06/10/2021
rEQUErENTE TaTiaNa SiNiMBU liMa

EMPrESa SiNiMBU – cNPJ 27613/0001-32

rEQUEriMENTo 1 - ViSTaS ao ProcESSo - acaTado
1 - NoVa aValiaÇÃo -NÃo acaTado

rESUlTado NÃo alTErado

aNáliSE
 

1 - Para a SoliciTaÇÃo dE ViSTaS ao ProcESSo dE aValiaÇÃo SErá 
diSPoNiBiliZado Para ao rEQUENTE o acESSo, NaS dEPENdÊNciaS da 
faPESPa, BaSTaNdo a rEQUErENTE coMParEcEr No coMiTÊ GESTor do 

STarTUP Pará.
2 - EM rESPoSTa ao rEcUrSo iMPETrado PEla caNdidaTa, a SoliciTaÇÃo 

dE NoVa aValiaÇÃo foi iNdEfErido, ViSTo QUE foraM rEViSadoS TodoS oS 
criTÉrioS aValiaTiVoS.

 

Nº rEcUrSo 02
ProTocolo (PaE) 2021/1124496

daTa 07/10/2021
rEQUErENTE HUGo lEoNardo criSÓSToMo SalGado

EMPrESa lioViTTa – cNPJ 36707210/0001-61

rEQUEriMENTo
1 - MVP dE EMPrEENdiMENTo dE PToPoNENTE cooNcorrENTE

2 – cNPJ dE coNcorrENTE dE oUTro ESTado – NÃo corrESPoNdE
 

rESUlTado NÃo alTErado

aNáliSE

EMBora o QUESTioNaMENTo SEJa iNTEMPESTiVo (PoiS TraTa da PriMEira 
ETaPa – ENQUadraMENTo, coM PraZo ESTaBElEcido E VENcido) SEGUE 

aNáliSE:
1- dE acordo coM o ProcESSo dE aValiaÇÃo PrEViSTo Para a ETaPa 

dE EXEcUÇÃo, foraM aTENdidoS TodoS oS criTErioS ESTaBElEcidoS No 
EdiTal, SENdo rEaliZada dE acordo coM oS ESPEcialiSTaS.

2 - cNPJ dE coNcorrENTE ciTada No ProcESSo ESTá dE acordo coM oS 
criTÉrioS dE ENQUadraMENTo do EdiTal.

 

Nº rEcUrSo 03

ProTocolo (PaE) 2021/1133380

daTa 08/10/2021

rEQUErENTE aNToNio alEX Prado loBaTo

EMPrESa rEcicladorES – cNPJ 29827505/0001-06

rEQUEriMENTo
1 – NÃo PrEViSÃo dE PraZo Para rEcUrSo – NÃo acaTado

2- diVUlGaÇÃo daS NoTaS dE TodaS aS rEQUErENTES - acaTado
3 – NoMES E cUrricUloS doS aValiadorES – acaTado

rESUlTado NÃo alTErado

aNáliSE
 

1 – a PrEViSÃo dE rEcUrSo coNSTa Na PorTaria 210/2020, PUBlicada No 
diário oficial, diVUlGada No SiTE da faPESPa E diSPoNÍVEl Na PáGiNa do 

STarTUP Pará.
2- EMBora o EdiTal NÃo dEScrEVa a diVUlGaÇÃo dE NoTaS, a SoliciTa-

ÇÃo SErá acaTada E diSPoNiBiliZado o acESSo, diSPoNiBiliZado Para ao 
rEQUENTE o acESSo, NaS dEPENdÊNciaS da faPESPa, BaSTaNdo a rEQUE-

rENTE coMParEcEr No coMiTÊ GESTor do STarTUP Pará.
3 – SErá diSPoNiBiliZado oS cUrrÍcUloS coM oS rESPEcTiVoS NoMES 

doS aValiadorES, diSPoNiBiliZado Para ao rEQUENTE o acESSo, NaS dE-
PENdÊNciaS da faPESPa, BaSTaNdo a rEQUErENTE coMParEcEr No coMiTÊ 

GESTor do STarTUP Pará.
 

Nº rEcUrSo 04

ProTocolo (PaE) 2021/1134710

daTa 08/10/2021

rEQUErENTE HElio TaVarES dE SoUZa NETo

EMPrESa PaGUE dirETo TEcNoloGiaS EM SErViÇoS fiNaNcEiroS lTda

rEQUEriMENTo 1 - diVUlGaÇÃo daS NoTaS dE TodaS aS rEQUErENTES – acaTado
 - criTÉrioS E PoNTUaÇÃo aTriBUida PEloS aValiadorES – acaTado

rESUlTado NÃo alTErado

aNáliSE

1- EMBora o EdiTal NÃo dEScrEVa a diVUlGaÇÃo dE NoTaS, a SoliciTa-
ÇÃo SErá acaTada E diSPoNiBiliZada o acESSo, BaSTaNdo o rEQUErENTE 

coMParEcEr NaS dEPENdÊNciaS da faPESPa, No coMiTÊ GESTor do STarTUP 
Pará.

2 – a diVUlGaÇÃo doS criTÉrioS E PoNTUaÇÕES doS ProPoNENTES SErÃo 
diSPoNiBiliZadaS, NaS dEPENdÊNciaS da faPESPa, BaSTaNdo a rEQUErENTE 

coMParEcEr No coMiTÊ GESTor do STarTUP Pará.
 

Nº rEcUrSo 05

ProTocolo (PaE) 2021/1177670

daTa 18/10/2021

rEQUErENTE ElioNai GoMES dE alMEida SoBriNHo

EMPrESa aMaZoN SErViÇoS dE ENGENHaria E TEcNoloGia lTda - aMaZoN TEcH

rEQUEriMENTo
1 - MVP dE EMPrEENdiMENTo dE ProPoNENTE cooNcorrENTE

2 - cNPJ dE coNcorrENTE dE oUTro ESTado – NÃo corrESPoNdE
3 – EMPrESaS coM SÓcioS EM dUaS EMPrESaS ProPoNENTES

rESUlTado NÃo alTErado

aNáliSE

1- dE acordo coM o ProcESSo dE aValiaÇÃo PrEViSTo Na ETaPa dE EXE-
cUÇÃo, foraM aTENdidoS TodoS oS criTErioS ESTaBElEcidoS No EdiTal, 

SENdo rEaliZada dE acordo coM oS ESPEcialiSTaS.
EMBora o QUESTioNaMENTo SEJa iNTEMPESTiVo (PoiS TraTa da PriMEira 
ETaPa – ENQUadraMENTo, coM PraZo ESTaBElEcido E VENcido) SEGUE 

aNáliSE:
2 - cNPJ dE coNcorrENTE ciTada No ProcESSo ESTá dE acordo coM oS 

criTÉrioS dE ENQUadraMENTo do EdiTal.
3 – dE acordo coM docUMENToS SUBMETidoS PEloS ProPoNENTES Na 1ª 

ETaPa do EdiTal, oS iNTEGraNTES dEScriToS coNfiGUraM iSoladaMENTE 
EM SUaS rESPEcTiVaS ProPoSTaS, dE acordo coM oS criTÉrioS dE ENQUa-

draMENTo do EdiTal.

 registre-se, Publique-se, cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 04 de novembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho.
diretor-Presidente

Protocolo: 724476
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EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 503, de 3 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 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 504, de 3 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, 
matrícula 73170 , 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 505, de 3 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador lEoNardo MEdEiroS da SilVa, Técnico 
de Telecomunicação, matrícula 73318, 30/10/2021 a 02/11/2021, à 
Belém-Pa/almeirim/Belém-Pa, para Testes para ativação de link ótico 
dWdM e transporte de material sobressalente, referentes ao projeto 
isolux. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 506, de 3 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador doUGlaS MaGalHÃES dE araÚJo, analista 
de Telecomunicação, matrícula 73407, 30/10/2021 a 06/11/2021, à 
Belém-Pa/almeirim/Belém-Pa, para Testes para ativação de link ótico 
dWdM e transporte de material sobressalente, referentes ao projeto 
isolux. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 508, de 3 de NoVeMBro de 2021 -  
diária à colaboradora GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista de rede 
e dados, matrícula 73424, 05/11/2021 a 05/11/2021, à Belém-Pa/São 
domingos do capim/Sta.Maria/BelémPa, para Manutenção do cluster de 
São domingos do capim e Hotzone de Santa Maria. região Guamá. MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 509, de 3 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador faBio fErrEira riBEiro, analista de dados, 
matrícula 73.401, 03/11/2021 a 06/11/2021, à Belém-Pa/São domingos 
do capim/Belém-Pa, para acompanhamento e instalação de Gerador 
Elétrico. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 510, de 3 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 03/11/2021 a 05/11/2021, à 
Belém-Pa/São domingos do capim/Belém-Pa, para acompanhamento de 
instalação de um Gerador elétrico em São domingos do capim. MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 511, de 4 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de 
Manutenção, matrícula 72113, 05/11/2021 a 05/11/2021, à Belém-
Pa/São domingos do capim/Sta.Maria/Belém-Pa, para Manutenção do 
cluster de São domingos do capim e Hotzone de Santa Maria. região 
Guamá. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 512, de 4 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador criSToVÃo MorEllY KaNEYoSHi H dE frEiTaS 
JUNior , analista de Suporte, matrícula 73419, 04/11/2021 a 
04/11/2021, à Belém-Pa/Barcarena/Belém-Pa, para Manutenção corretiva 
de Backbone óptico das estações de Vila do conde até a PS2 de Tomé-açú. 
região Tocantins. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará

Protocolo: 724043

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

errata
.

errata
errata a JUstiFicatiVa do terMo de coNVÊNio 009/2021 – 
seeL, ProtocoLo Nº 721952, PUBLicada No doe Nº 34.751 de 
28 de oUtUBro de 2021. a QUaL retiFica a JUstiFicatiVa.
oNde se LÊ:
“cidade de Soure” e “Prefeitura Municipal de Soure”
Leia-se:
“cidade de castanhal” e “Prefeitura Municipal de castanhal”
Belém, 28 de outubro de 2021
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 724382

errata
errata a JUstiFicatiVa do terMo de coNVÊNio 008/2021 – 
seeL, ProtocoLo Nº 721785, PUBLicada No doe Nº 34.751 de 
28 de oUtUBro de 2021. a QUaL retiFica a JUstiFicatiVa.
oNde se LÊ:
“cidade de Soure” e “Prefeitura Municipal de Soure”
Leia-se:
“cidade de castanhal” e “Prefeitura Municipal de castanhal”
Belém, 28 de outubro de 2021
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 724375
errata
errata a JUstiFicatiVa do terMo de coNVÊNio 012/2021 – 
seeL, ProtocoLo Nº 723651, PUBLicada No doe Nº 34.756 de 
04 de NoVeMBro de 2021. a QUaL retiFica a JUstiFicatiVa.
oNde se LÊ:
“cidade de Soure” e “Prefeitura Municipal de Soure”
Leia-se:
“cidade de castanhal” e “Prefeitura Municipal de castanhal”
Belém, 04 de novembro de 2021
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 724391
errata
errata a JUstiFicatiVa do terMo de coNVÊNio 010/2021 – 
seeL, ProtocoLo Nº 722508, PUBLicada No doe Nº 34.751 de 
28 de oUtUBro de 2021. a QUaL retiFica a JUstiFicatiVa.
oNde se LÊ:
“cidade de Soure” e “Prefeitura Municipal de Soure”
Leia-se:
“cidade de castanhal” e “Prefeitura Municipal de castanhal”
Belém, 28 de outubro de 2021
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 724386

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do coNVÊNio Nº. 013/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/917099
do oBJETo:
O presente instrumento tem por finalidade CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ES-
PorTiVo Na Vila calÚcia, No MUNicÍPio dE caSTaNHal-Pa.
aSSiNaTUra: 04/11/2021
ViGÊNcia: 04/11/2021 a 04/05/2022
Valor: r$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
coNTraParTida: r$ 126.815,26 (cento e vinte e seis mil oitocentos e 
quinze reais e vinte e seis centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
----
Valor: r$ 200.000,00
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl 
cNPJ/Mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNVENENTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE caSTaNHal cNPJ/Mf  sob o nº 
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: 724284
JUstiFicatiVa
coNVÊNio Nº. 013/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/917099
Considerando que o objeto atende à finalidade institucional desta Administração;
Considerando que o presente instrumento tem por finalidade a transferência vo-
luntária de recurso para coNSTrUÇÃo do ESPaÇo ESPorTiVo Na Vila calÚ-
cia, No MUNicÍPio dE caSTaNHal-Pa. solicitada pela demanda governamental 
proposta pela prefeitura de castanhal, que ocorrerá na cidade de castanhal.
considerando que a Prefeitura retromencionada está em dia com suas obri-
gações tributárias, econômicas e que foi comprovada a capacidade técnica 
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 castanhal, 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: 724282
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..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 582/GePs/setUr de 03 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/713048; combinado aos 
arts. 98 e 99 da lei 5.810/94; rESolVE: i- coNcEdEr a servidora lENiZE 
dircE dE MoNTalVÃo GUEdES, Mat. 3249379/1, Técnica, 60 (sessen-
ta) dias de licença prêmio, referente ao exercício aquisitivo 10/07/2008 a 
09/07/2011. ii- aUToriZar que a referida licença seja usufruída nos pe-
ríodos de 03/11/2021 a 01/01/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 724161

.

.

diÁria
.

Portaria 586/GePs/setUr de 04 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1233401; rESolVE: conce-
der 04 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora LILIANE OBANDO MAIA DE 
HollaNda liMa, mat. 57198365/1, cPf 578.084.902-10, Téc. de Planej. 
e Gestão em Turismo. oBJ: implantação de Equipamentos turísticos: Vi-
sita para diagnóstico para implantação de placas de sinalização turística. 
dESTiNo: Marabá, itupiranga e Palestina /Pa.PErÍodo: 08 a 12/11/2021.
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 724164
Portaria Nº 587/GePs/setUr de 04 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1234347. rESolVE: 
Conceder 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor ALLAN DINIZ KLAUTAU 
dE aMoriM fErrEira, Matrícula Nº 5960483/1, cPf: 956.708.152-20, 
ocupante do cargo de Gerente de inteligência de Mercado. oBJ: realizar 
levantamento de campo para elaboração de projeto de sinalização turís-
tica.dESTiNo: ourém/Pa.PErÍodo: 09 a 12/11/2021.ordENador: aN-
dErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 724170
Portaria 589/GePs/setUr de 04 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1231681; rESolVE: con-
ceder 03 e ½ (três e meia) diárias ao servidor ADMILSON ALCÂNTARA DA 
SilVa, mat. 54188981/2, Gerente de Estudos e Pesquisas.oBJ: coordenar 
e participar da Oficina de Regionalização do Turismo do Araguaia. DESTI-
No: conceição do araguaia /Pa. PErÍodo: 09 a 12/11/2021.ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 724217
Portaria 588/GePs/setUr de 04 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1242900; rESolVE: con-
ceder 06 e ½ (seis e meia) diárias ao servidor JOSÉ JORBEM ARAÚJO DA 
SilVa, mat. 57230575/2, Motorista.oBJ: conduzir servidores. dESTiNo: 
São domingos do capim/Pa.PErÍodo: 07 a 13/11/2021. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 724203

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 590/2021/GePs/setUr de 04 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo as necessidades de trabalho nesta Secretaria; e coN-
SidEraNdo os termos do processo 2021/1249178; rESolVE: iNTEr-
roMPEr as férias regulares 2020/2021, publicadas no doE 34.709 de 
24/09/2021, de caroliNa NaSciMENTo aBdoN, ocupante do cargo de 
chefe de Gabinete, matricula nº 5948412/2, a contar de 13/10/2021. aN-
dErSoN oliVEira caValcaNTE. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 724511

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 595/2021 – GGP/dPG - 04/11/2021.
a Subdefensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo art. 1º, Viii, da PorTaria nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 de julho 
de 2020 e pelo art. 9º. V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro 
de 2006, considerando o disposto nos arts. 8º e 9º da resolução cSdP 
Nº 234, de 18 de fevereiro de 2019, a qual dispõe sobre a realização de 
Plantão pelas defensorias Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e à 
diretoria do interior; considerando os processos administrativos internos 
que versam sobre os pedidos de folgas compensatórias formulados pelos 
Defensores Públicos figurantes no rol desta em razão da realização de 
plantões, cujas manifestações das respectivas diretorias da Metropolitana 
e do interior são favoráveis à concessão; rESolVE: conceder folgas 
compensatórias na forma abaixo estabelecida em razão da realização de 
Plantão pelos (as) seguintes defensores (as) públicos (as): 

NoME PErÍodo dE folGaS PaE Nº 
adalBErTo da MoTa SoUTo 18, 19, 20, 21 e 22/10/2021 2021/1146740 

aNa laUra MacEdo Sá 14 e 15/10/2021; 02 e 03/12/2021 2021/1103819 

aNdrEia MacEdo BarrETo 17, 18, 19 e 22/11/2021; 10, 11, 12, 13 
e 14/01/2022 2021/1078709 

arclEBio aVEliNo da SilVa 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16 e 
17/12/2021 2021/1013194 

dYEGo aZEVEdo Maia 03, 04, 05, 16 e 17/11/2021 2021/1114041 
fraNcEliNo ElEUTÉrio da SilVa 08, 09, 10, 11 e 12/11/2021 2021/1097940 

JoaQUiM aZEVEdo liMa filHo 11 e 12/10/2021 2021/1054210 
lUiS MarcElo MacEdo dE SoUZa 18, 19, 20, 26 e 27/10/2021 2021/1054873 

MaYaNa BarroS JorGE JoÃo 08, 09, 10 e 11/11/2021 2021/1048152 
PaUla BarroS PErEira dE fariaS 

oliVEira 22 e 26/10/2021 2021/1041202 

rodriGo cErQUEira dE MiraNda 25, 26, 27 e 28/10/2021 2021/1111795 
roSSiVaGNEr SaNTaNa SaNToS 05, 06, 07 e 08/10/2021 2021/1054627 

SErGio SalES PErEira liMa 25, 26 e 27/10/2021 2021/1059013 

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724692
Portaria Nº 599/2021 – GGP/dPG - 04/11/2021.
a Subdefensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo art. 1º, Viii, da PorTaria nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 de julho 
de 2020 e pelo art. 9º. V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro 
de 2006, considerando o disposto nos arts. 8º e 9º da resolução cSdP 
Nº 234, de 18 de fevereiro de 2019, a qual dispõe sobre a realização de 
Plantão pelas defensorias Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e à 
diretoria do interior; considerando os processos administrativos internos 
que versam sobre os pedidos de folgas compensatórias formulados pelos 
Defensores Públicos figurantes no rol desta em razão da realização de 
plantões, cujas manifestações das respectivas diretorias da Metropolitana 
e do interior são favoráveis à concessão; rESolVE: conceder folgas 
compensatórias na forma abaixo estabelecida em razão da realização de 
Plantão pelos (as) seguintes defensores (as) públicos (as): 

NoME PErÍodo dE folGaS PaE Nº 
alira criSTiNa dE MENEZES PErEira 19/11/2021 2021/1173969 

claricE doS SaNToS oToNi 27 e 28/10/2021; 03, 04, 05, 08 e 
09/11/2021 2021/1106276 

fraNciSco JoSÉ PiNHo ViEira 08, 09, 10, 11 e 12/11/2021 2021/1187322 

GHEiSa aNdradE dE BriTo 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16 e 
19/12/2022 2021/1178339 

JoÃo PErES dE aNdradE filHo 26, 27 e 28/10/2021 2021/1187999 
JoSÉ aNiJar fraGoSo rEi 12 e 16/11/2021; 09/12/2021 2021/1135040 

JoSÉ fláVio riBEiro MaUÉS 13, 14, 15, 16 e 17/12/2021 2021/1175499 
lUciaNa SilVa raSSY PalácioS 26, 27 e 28/10/2021 2021/1070844 
lUciaNa Tarcila ViEira GUEdES 03, 04 e 05/11/2021 2021/1231699 
lUdMila cardoSo loBÃo diaS 08, 09, 10 e 11/11/2021 2021/1177092 

Marco aUrÉlio VElloZo GUTErrES 22, 23, 24 e 25/11/2021; 16 e 
17/12/2021 2021/1221934 

roMiNa ariaNE rodriGUES aZEVEdo 29 e 30/11/2021; 01, 02 e 03/12/2021 2021/1151379 
THiaGo VaScoNcEloS MoUra 24, 25 e 26/11/2021 2021/1177396 
ÚrSUla diNi MaScarENHaS 21, 22, 23, 24 e 25/03/2022 2021/1172886 

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724669
Portaria Nº 582/2021/GGP/dPG, de 04 de NoVeMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, 
de 07 de fevereiro de 2006; considerando os artigos 20 e 21 da lei N° 
8.107, de 19 de fevereiro de 2015; considerando que a última progressão 
na carreira ocorreu por meio da PorTaria Nº 007/2018-GaB-dPG/dPE, 
de 16 de janeiro de 2018, isto é, há três anos; considerando os termos 
do Processo administrativo Eletrônico de nº 2021/1129344, por meio do 
qual a Gerência de Gestão de Pessoas da defensoria Pública do Estado 
do Pará apresentou ao Gabinete Geral o estudo quanto à progressão dos 
servidores efetivos da defensoria Pública e os redistribuídos efetivos dentro 
da tabela remuneratória do Plano de cargos, carreiras e remuneração dos 
Servidores da defensoria Pública do Estado do Pará constante do anexo 
ii da lei 8.107, de 19 de fevereiro de 2015; considerando o estudo da 
prospecção do impacto financeiro e orçamentário apresentado pelo Núcleo 
de Planejamento da defensoria Pública do Estado do Pará por meio da 
Nota Técnica nº 011-2021-NUPlaN, do qual o referido núcleo informa 
quanto à existência de viabilidade orçamentária e financeira no atual 
exercício; rESolVE:
art. 1º Promover, por antiguidade, dentre as categorias estabelecidas no 
anexo ii da tabela de remuneração de cargos decorrentes das carreiras os 
servidores efetivos da defensoria Pública do Estado, na forma constante da 
tabela abaixo discriminada.
art. 2º fica garantido revisão do presente enquadramento no prazo de sessenta 
dias a contar da publicação do presente ato, podendo os interessados juntar 
documentos e elementos que comprovem os fatos objeto da revisão pretendida.
art. 3º aos servidores não alcançados pela presente PorTaria poderão 
em atenção ao principio de contraditório e da ampla defesa apresentar 
manifestação no prazo de sessenta dias a contar da publicação.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 1º de dezembro de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
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taBeLa de ProGressÃo
aNeXo i

 

Servidor
efetivo –
concurso

c-119

Matricula
cargo que ocupam
por advento da lei

8.107/2015

Natureza do
vínculo

Progressão:
art. 41, i, ii,
iii, iV da lei
8.107/2015.

01 abraham Bastos Gomes 57201694
Técnico em Tecnologia da
informação de defensoria

Pública
Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

02 adalto roberto Santiago Pedrosa 57191520 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

03 adamo castilho Brasil 5899895 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

04 adson dos Santos leite 5899910 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

05 alan delso da Silva cordeiro 57196777 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

06 aldeneide Santos da rocha 57234574 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

07 aldo rogério Veras abreu 5899907 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

08 alex Gonçalves Soares 57193844 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

09 aline de Nazaré rodrigues Neves 57209394 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

10 aline Suelen da Silva Gemaque Marvao 54190435 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

11 almerinda Vilarindo de Sousa
loiola 5899898 Técnico de defensoria

Pública Efetivo – c-119 classe a -
referência iii

12 ana clara Viana de Souza 57201184 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

13 ana claudia cardoso duarte 57201141 analista de defensoria
Pública - Serviço Social Efetivo – c-119 classe B -

referência V

14 ana clotilde ferreira do Nascimento 54191416 analista de defensoria
Pública - Psicologia Efetivo – c-119 classe B -

referência V

15 ana cristina Moreno furtado 5463807 analista de defensoria
Pública - Serviço Social Efetivo – c-119 classe B -

referência V

16 ana cristina Vasconcelos Brabo de araújo 57201708 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

17 andre correia Silva Neto 57200893
Técnico em Tecnologia da
informação de defensoria

Pública
Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

18 anne Michelle correa de Souza 57213648 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

19 anselmo carlos Nogueira Monteiro 54194024 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

20 antonia claudia Soares leao dos Santos 57231667 analista de defensoria
Pública - Psicologia Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

21 antonio augusto Soares de oliveira 57201147 analista de defensoria
Pública – Engenharia civil Efetivo – c-119 classe B -

referência V

22 antonio Gustavo ledo alcantara 57190509 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

23 antonio Samir Muribeca Mufarrej 57201214 analista de defensoria
Pública – ciências Econômicas Efetivo – c-119 classe B -

referência V

24 arnaldo Tavares Neves Junior 5890895 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

25 Bruno Siqueira araujo 57211707
Técnico em Tecnologia da
informação de defensoria

Pública
Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

26 carla lakiss ignacio 54191154 analista de defensoria
Pública - Psicologia Efetivo – c-119 classe B -

referência V

27 catarina fortes Nunes 54189655 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

28 celio Jaime raiol 54189320 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

29 clauderson Miranda 57201785 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

30 cláudia Vanessa Gomes Santiago 54186812 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

31 cleber Paiva coelho 57211712 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

32 daniel Sarmento de andrade 57173635 analista de defensoria
Pública – ciências contábeis Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

33 daniela carvalho Marinho 55587427 analista de defensoria
Pública - Psicologia Efetivo – c-119 classe B -

referência V

34 david albuquerque Goncalves 5897845 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

35 david raiol Mourao 5899902 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii
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36 dayse Helena de Sousa figueiredo 57214402 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

37 diego Jose Barros 57201700
Técnico em Tecnologia da
informação de defensoria

Pública
Efetivo – c-119 classe B -

referência V

38 dina raquel Monteiro da Silva 57216845 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

39 domingos Estumano Moraes 57195108 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

40 Edilson Benedito Melo da cruz 57234525 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

41 Edilson dos Santos Silva 5129192 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

42 Edinaldo Tenorio de freitas 57234526 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

43 Edney luís oliveira fernandes 57201342 analista de defensoria
Pública - Estatística Efetivo – c-119 classe B -

referência V

44 Edson Jonatas do Nascimento 80846354 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

45 Eduardo Tathuhiro Nakata 57231663 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

46 Elivar lobo alves 57211744 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

47 Eric costa Martins 57207074 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

48 Esmeralda Marques ferreira 54191410 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

49 Evaldo cirio Borges 57232065 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

50 Evandro Silva Matos 57201686 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

51 Everaldo dos Santos reis 5900079 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

52 fabio campos reis 57190520 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

53 fabio da Silva almeida 57234555 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

54 fabiola lins de oliveira Silva 57211753 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

55 fernanda Maria da Silva alencar 5897832 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

56 Gil corrêa dos Santos 57206425 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

57 Gilberto Queiroz de oliveira 57212380 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

58 Gilla Shislai Parente aguiar 57201711 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

59 Giselly Brito conde 5897841 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

60 Glaucia Nascimento Pinho 57201245 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

61 Hamilton Elinaldo Melo correa 57211770 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

62 Helena de cassia Neves 57196586 analista de defensoria
Pública - Serviço Social Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

63 Hidelfran oliveira alves 57201688 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

64 igor andrey Portal cardias 5899893
Técnico em Tecnologia da
informação de defensoria

Pública
Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

65 igor luis Gonçalves e Silva 57234575 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

66 iris Helena Paes e Silva 5897828 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

67 ival de andrade Picanço Júnior 5184436 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

68 ivana crystina Matos do Nascimento 57188104 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

69 izoneide Pinto de frança Marques 5748755 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

70 Jaylson Pereira diger 57234529 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

71 Jeann ricardo da costa Bahia 5900703 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

72 Joanes Barros caldas 57201719 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

73 Joao carlos da fonseca 57202183 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V
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74 Joao Santana da Silva 57202738 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

75 Joel dos Santos Maia 5900077 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

76 Jorgelio ferreira Trindade 57234557 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

77 Jose alcione cordeiro de Souza 57202467 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

78 Jose coutinho da Silva 5897879 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

79 Jose Maria dos Santos leite 57211801 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

80 Joselma Barbosa cunha 57211475 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

81 Josiete freitas rodrigues 57211787 analista de defensoria
Pública - Pedagogia Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

82 Judith conceição araujo Neta 5897873 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

83 Juliana de Jesus Queiroz Picanço 54191702 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

84 Kelton araújo da Silva 57175642 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

85 laise Maria ribeiro Mesquita Santos 55588962 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

86 laurinda da Silva Henschel 5138000 analista de defensoria
Pública - Serviço Social Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

87 leandro Melem de figueiredo 55588666 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

88 leandro Queiroz alves 5895359 analista de defensoria
Pública – Biblioteconomista Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

89 lidia Minobu Hino 54191501 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

90 lindalva Marques ferreira 5899279 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

91 lindomar Pereira da Silva 57201685 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

92 lucilene Paiva da costa 57208949 analista de defensoria
Pública - Pedagogia Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

93 luis alexandre Gomes Pimentel 57201677 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

94 luis carlos de almeida rodrigues 57211823 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

95 luiz castilho Brasil 5897834 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

96 luiz otavio oliveira da costa 57201263 analista de defensoria
Pública - Estatística Efetivo – c-119 classe B -

referência V

97 Maeva castelo Branco Santos de almeida 57190624 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

98 Mara Shyrlene Guiomarino
amador 5839815 Técnico de defensoria

Pública Efetivo – c-119 classe a -
referência iii

99 Marcel Moreira Monteiro 57211188 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

100 Marcelo cardoso Nagano 57176086
analista de defensoria
Pública - Engenharia

civil
Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

101 Marcelo dos Santos Gamboa 57211830
Técnico em Tecnologia da
informação de defensoria

Pública
Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

102 Marcelo frança Mendes 57234558 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

103 Marcelo Monteiro farias 57201699 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

104 Marco antonio campelo de
Vasconcelos 57213131 Técnico de defensoria

Pública Efetivo – c-119 classe a -
referência iV

105 Marcos antonio rabelo Barbosa 57194070 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

106 Marcos Benjamim dos Santos Pantoja 57212697 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

107 Marcos cesar Moura ribeiro 57192708 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

108 Marcos rogerio araújo da Silva 57201277 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

109 Marcus Vinicius almeida campbell 57202564
Técnico em Tecnologia da
informação de defensoria

Pública
Efetivo – c-119 classe B -

referência V

110 Maria da conceição Pereira de oliveira 57234576 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

111 Maria do Perpétuo Socorro Xavier dos Santos 5147166 analista de defensoria
Pública - Serviço Social Efetivo – c-119 classe B -

referência V
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112 Maria Helena Souza da Silva 5900274 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

113 Maria ivone farias abdon 57202186 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

114 Maria lima dos Santos 57201133 analista de defensoria
Pública - Serviço Social Efetivo – c-119 classe B -

referência V

115 Maria rita da costa cunha 5789591 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

116 Mariana Sthel francisqueto 57201223 analista de defensoria
Pública - administração Efetivo – c-119 classe B -

referência V

117 Marilda Tavares de Paula oliveira 5631769 analista de defensoria
Pública - Serviço Social Efetivo – c-119 classe B -

referência V

118 Marilia angelin Sertão 5559758 analista de defensoria
Pública - Pedagogia Efetivo – c-119 classe B -

referência V

119 Mauricio alves Pedrosa 5897881 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

120 Mauro roberto da cunha 57201194 analista de defensoria
Pública - arquitetura Efetivo – c-119 classe B -

referência V

121 Maximiano Souto amado Neto 55585587 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

122 Messias Silva carvalho 57201681 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

123 Milton cesar Miranda duarte 702269 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

124 Mislene lima Silva 54191092 analista de defensoria
Pública - Psicologia Efetivo – c-119 classe B -

referência V

125 Natalia couto dias 57195075
analista de defensoria

Pública - análise de
Sistemas

Efetivo – c-119 classe a -
referência iV

126 Nilson celio de oliveira Machado 57205652 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

127 Nilton da costa Monteiro 57211743 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

128 orlando Guilherme ramos de
figueiredo 5898364 Técnico de defensoria

Pública Efetivo – c-119 classe a -
referência iii

129 Paula cristina Martins ramos 57216456 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

130 Paulo Nazareno da Silva almeida 57213185 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

131 Paulo Tarcisio da Silva reis 5898366 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

132 Pedro Victor Nunes de Queiroz 57223908 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

133 Petronila Gomes coutinho 3212416 analista de defensoria
Pública - Serviço Social Efetivo – c-119 classe B -

referência V

134 Priscila loredana figueiredo
coutinho 57201693 Técnico de defensoria

Pública Efetivo – c-119 classe B -
referência V

135 rafaella Sousa damasceno 57214027 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

136 raida renata reis Trindade 57211852
analista de defensoria

Pública - ciências
Sociais

Efetivo – c-119 classe a -
referência iV

137 raimundo de Jesus dos Santos Souza 57211889 analista de defensoria
Pública - Pedagogia Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

138 reginaldo Emílio Varella de Moraes Júnior 54181048 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

139 renato Edder Silva Sousa 57201720 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

140 roberto Eric Seabra de Souza 57175800 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

141 romulo Santos de Moura 57201721 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

142 rosa Maria carvalho Bentes 57202067 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

143 rosa Maria de lima Barros 57212331 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

144 rosana Maria freitas de lemos faraon 55588059 analista de defensoria
Pública - Psicologia Efetivo – c-119 classe B -

referência V

145 roseane Mendes de oliveira 57211635 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

146 rosiane costa dos reis e Silva 57212477 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

147 rosiany cordeiro coelho 57201784 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

148 rosilene Teixeira alves 57205267 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

149 rosinaldo de oliveira rodrigues 54192548 analista de defensoria
Pública - Pedagogia Efetivo – c-119 classe B -

referência V
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150 rubens Henrique alves do
Nascimento 5897874 Técnico de defensoria

Pública Efetivo – c-119 classe a -
referência iii

151 Samuel Pereira Miranda Júnior 54188857
Técnico em Tecnologia da
informação de defensoria

Pública
Efetivo – c-119 classe B -

referência V

152 Sarah igreja da Silva 5868335 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

153 Sergio andré Gonsales Gomes 57201786 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe B -

referência V

154 Sidney almeida dos Santos 57212384 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

155 Silvia Helena Silva de oliveira 8088241 analista de defensoria
Pública - Serviço Social Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

156 Sonia Maria Vilhena lopes 57234566 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

157 Tassia de fátima do rego Pereira 57200609 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

158 Thaissa Gomes dos Santos 5899904 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

159 Valdemi Soares de oliveira 57213154 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

160 Valdinei carvalho de aviz 57211726 Motorista de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

161 Wady charone Neto 57211857 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

162 Wagner romulo Pinho de Souza 5891519 Técnico de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iii

163 Waldir José costa dos Santos 57211853 auxiliar de defensoria
Pública Efetivo – c-119 classe a -

referência iV

164 Wellington raimundo Tavares
da Silva 54190627 Motorista de defensoria

Pública Efetivo – c-119 classe B -
referência V

165 Wladimir farias do Nascimento
Junior 5897827 Técnico de defensoria

Pública Efetivo – c-119 classe a -
referência iii

aNeXo ii

 Servidor efetivo concurso Público – GEP aNSB-603.1 –
classe “a” Matricula

cargo que ocupam
por advento da lei

8.107/2015

Natureza do
vínculo

Progressão:
art. 41, i, ii,
iii, iV da lei
8.107/2015.

1 Mara cecília Souza da costa 30597 analista de defensoria Pública - Biblioteconomia

Efetivo –
redistribuída
– concurso

Público – GEP
aNSB-603.1 –

classe “a”

classe B -
referência Viii

Protocolo: 724769

Portaria Nº. 596/2021 – GGP/dPG - 04/11/2021.
a Subdefensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo art. 1º, Vi, da PorTaria nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 de julho 
de 2020. considerando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 01, dE 23 dE 
SETEMBro dE 2019; rESolVE: conceder folgas compensatórias aos 
servidores, abaixo relacionados, em razão de realização de plantões: 

NoME PErÍodo dE folGaS PaE 

adSoN doS SaNToS lEiTE 19, 26, 27 e 28/10/2021 2021/1176712 
cÉlio JaiME raiol 08, 09, 11 e 12/07/2021 2021/739621 
fáBio caMPoS rEiS 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31/08/2021 2021/757302 

fErNaNda Maria da SilVa 
alENcar 21/07/2021; 30 E 31/08/2021; 01, 02 E 03/09/2021 2021/765774 

JEaNN ricardo da coSTa 
BaHia 21 e 22/10/2021 2021/1163593 

JÚlia TÓTola forÇa 08, 09 e 10/09/2021 2021/790877 
lariSSa coNcEiÇÃo caM-

PoS da SilVa SalES 02, 03, 04, 05 e 06/08/2021 2021/791893 

lEcila do Socorro PErEi-
ra NoroNHa 26, 27 e 28/10/2021 2021/1183932 

lÍdia MiNoBU HiNo 07, 08, 09, 12 e 13/07/2021 2021/737163 

lUara da coSTa MoNTEiro 20, 23, 24 e 25/08/2021;
26 e 29/11/2021 

2021/814951
2021/1176464 

lUiZ caSTilHo BraSil 
14, 15 e 16/07/2021; 18, 19, 20, 23 e 24/08/2021; 08, 

09, 10, 13 e 14/09/2021; 13, 14, 15, 18 e 19/10/2021; 03, 
04, 05, 16 e 17/11/2021 

2021/741240 

MarcoS cÉSar MoUra 
riBEiro 02, 03, 08, 09 e 10/09/2021 2021/ 795662

Maria HElENa SoUZa da 
SilVa 12/11/2021 2021/1232951 

MaUro SÉrGio rodriGUES 
SaNTaNa 

05, 06, 09 e 10/08/2021;
16 e 17/11/2021 

2021/816229
2021/1201738 

orlaNdo GUilHErME raMoS 
dE fiGUEirEdo 08/10/2021 2021/763217 

roSa Maria carValHo 
BENTES 05/08/2021 2021/820566 

roSiaNE coSTa doS rEiS 
E SilVa 09, 10, 13, 14, 15/09/2021; 01, 04, 05, 06 e 07/10/2021 2021/925141 

roBErTo Eric SEaBra dE 
SoUZa 08/10/2021 2021/1151230 

WaldiNEia da SilVa 
MoraES 09 e 15/07/2021 2021/752062 

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724637

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 597/2021-GGP/dPG de 04/11/2021
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando Processo nº 2021/1053338 - dEfPUB- dE 
22/09/2021; rESolVE: conceder conforme laudo Médico nº 81702, licen-
ça para tratamento de saúde à Servidora Pública Maria iVoNE fariaS 
aBdoN, matrícula nº. 57202186, no período de 22/09/2021 a 05/10/2021, 
de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724705

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 593/2021-GGP-dPG, de 03 de NoVeMBro de 2021.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/1148671. rESolVE: 
dESiGNar o defensor Público rodriGo cErQUEira dE MiraNda, id. 
funcional: 55588725/ 1, para responder pela coordenação do Núcleo 
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das defensorias agrárias, desta defensoria Pública do Estado do Pará, 
durante o período de férias da titular, a defensora Pública, aNdrEia 
MacEdo BarrETo, id. funcional: 5895996/ 1, no período de 23/11/2021 
a 22/12/2021 – 30 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724118

.

.

diÁria
.

Portaria 1252/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores iGor aNdrEY PorTal 
cardiaS, matrícula 5899893, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria 
PÚBlica a, MarcUS ViNiciUS alMEida caMPBEll, matrícula 57202564-
1, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a, aNSElMo carloS 
NoGUEira MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, 
objetivo iNSTalaÇÃo dE aNTiVirUS fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, 
período 20/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724306
Portaria 1251/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1 (uma), diária(s) aos Servidores aNdrÉ oliVEira Bordalo, 
matrícula 80845355, cargo ENGENHEiro ciVil, JoSE Maria doS 
SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, objetivo 
rEaliZar ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa. 
MUNicÍPioS: caPaNEMa E BENEVidES. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a caPaNEMa, 
período 18/10/2021 a 19/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724295
Portaria 1261/2021 - da,03/11/2021.   
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores SHaiaNE SilVa dE frEiTaS, 
matrícula 5925179, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, 
WaGNEr SilVa dE oliVEira, matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, 
objetivo acoMPaNHar E ParTiciPar dE rEUNiÃo JUrÍdica JUNTaMENTE 
coM o BalcÃo dE dirEiToS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViTÓria do 
XiNGU. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 19/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724350
Portaria 1262/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora Bia alBUQUErQUE 
TiradENTES, matrícula 5935442, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia 
aGrária. Servidor WaGNEr SilVa dE oliVEira, matrícula 57175804, 
cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a dEfENSora fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira 
a UrUará, período 03/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724357
Portaria 1253/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores aNTÔNio aUGUSTo SoarES 
dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica a, MarcElo fraNÇa MENdES, matrícula 57234558/1, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEcEBiMENTo dE oBra dE MaNUTENÇÃo da 
SEdE dE ParaGoMiNaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a ParaGoMiNaS, 
período 19/10/2021 a 20/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724312
Portaria 1254/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa 
NaSciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo dESlocara-SE 
Para aTENdiMENTo JUrÍdico. Servidores dErYcK aMaral da coSTa, 
matrícula 59318292, cargo SEcrETario dE NÚclEo do iNTErior, 
PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, 
cargo MoToriSTa, objetivo o SEcrETário fará lEVaNTaMENTo 
daS NEcESSidadES adMiNiSTraTiVaS E dE MaTErial da Sala da 
dEfENSoria Na coMarca dE UliaNÓPoliS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a UliaNÓPoliS, período 21/10/2021 a 22/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724321
Portaria 1255/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores iGor aNdrEY PorTal 
cardiaS, matrícula 5899893, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria 
PÚBlica a, MarcUS ViNiciUS alMEida caMPBEll, matrícula 57202564-
1, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a, aNSElMo carloS 
NoGUEira MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, 
objetivo iNSTalaÇÃo dE aNTi VirUS fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MariTUBa, 
período 21/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724325

Portaria 1258/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor NilToN da coSTa 
MoNTEiro, matrícula 57211743, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZaÇÃo 
dE diliGÊNciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS JUNTo ÀS 
dEfENSoriaS ViNcUladaS a dirEToria METroPoliTaNa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM 
a MoSQUEiro, SaNTa iZaBEl do Pará, período 19/10/2021, 26/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724343
Portaria 1260/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aNdErSoN araÚJo dE 
MEdEiroS, matrícula 5957711, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
iNdiVidUaliZado No cENTro dE rEcUPEraÇÃo MaScUliNo dE ViTÓria 
do XiNGU-Pa. Servidor WaGNEr SilVa dE oliVEira, matrícula 57175804, 
cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir o dEfENSor. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira 
a ViTÓria do XiNGU, período 18/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724348
Portaria 1259/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo lEVar MaTErial dE 
EXPEdiENTE/coNSUMo fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a BraGaNÇa, período 19/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724345
Portaria 1256/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rodriGo 
cErQUEira dE MiraNda, matrícula 55588725-1, objetivo rEaliZar 
iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a iTUPiraNGa, 
período 18/10/2021, 19/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724337
Portaria 1257/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 02 + 1\2, diária(s) ao defensor fErNaNdo alBUQUErQUE 
dE oliVEira, matrícula 55588713-1, objetivo aValiaÇÃo dE ESTáGio 
ProBaTÓrio dE dEfENSor PÚBlico fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MaraBá, 
período 26/10/2021 a 28/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724339
Portaria 1263/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores 
SHaiaNE SilVa dE frEiTaS, matrícula 5925179, cargo SEcrETaria 
dE NÚclEo do iNTErior, WaGNEr SilVa dE oliVEira, matrícula 
57175804, cargo MoToriSTa, objetivo orGaNiZar E ParTiciPar da 
aÇÃo dE cidadaNia do BalcÃo dE dirEiToS EM ViTÓria do XiNGU-
Pa fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 15/11/2021, 
16/11/2021, 17/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724402
Portaria 1264/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (meia), diária(s) ao defensor caio faVEro fErrEira, 
matrícula 57234658, raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 
32052151, cargo MoToriSTa, objetivo ViSiTa a cENTral dE TriaGEM 
METroPoliTaNa ii – cTM ii. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, 
período 20/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724412
Portaria 1265/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor caio faVEro fErrEira, 
matrícula 57234658, raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 
32052151, cargo MoToriSTa, objetivo ViSiTa ao cENTro dE rEEdUcaÇÃo 
fEMiNiNo - crf. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 21/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724435
Portaria 1244/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rodriGo cErQUEira dE 
MiraNda, matrícula 55588725-1, objetivo rEaliZar aUdiENciaS 
aGráriaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de MaraBá a roNdoN do Pará, período 14/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724102
Portaria 1247/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor BrUNo fariaS liMa, matrícula 
5931569, objetivo iTiNErÂNcia Para rEaliZaÇÃo dE aTENdiMENToS 
À PoPUlaÇÃo da cidadE dE cUrioNÓPoliS - Pa E ParTiciPaÇÃo EM 
aUdiÊNciaS aGENdadaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS a cUrioNÓPoliS, 
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período 08/11/2021 a 12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724132
Portaria 1245/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo 
dE aViZ, matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo PEGar 
MaTErial dE EXPEdiENTE/coNSUMo Para SEdE rEGioNal do caETÉ, 
caPaNEMa, fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a BElEM, período 15/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724121
Portaria 1246/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rENaN fraNÇa cHErMoNT 
rodriGUES, matrícula 5931566, objetivo ParTiciPaÇÃo EM SESSÃo do 
cSdP fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de aBaETETUBa a BElEM, período 18/10/2021 a 19/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724127
Portaria 1248/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores iGor aNdrEY PorTal 
cardiaS, matrícula 5899893, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria 
PÚBlica a, clEBEr PaiVa coElHo, matrícula 57211712, cargo 
MoToriSTa, objetivo iNSTalaÇÃo dE aNTiVirUS fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
aNaNiNdEUa, período 19/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724138
Portaria 1249/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) à Servidora aNToNia Maria dE frEiTaS 
BraNdÃo, matrícula 20484931, cargo aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, 
objetivo TraBalHoS EXTra JUdiciaiS Na aÇÃo MaiS SaÚdE MaiS 
cidadaNia ProMoVido Pala SEcrETaria dE JUSTiÇa fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de SaNTarÉM a MoJUi doS caMPoS, período 23/10/2021 a 25/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724146
Portaria 1235/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor 
ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, 
objetivo TraNSPorTar dEfENSora Para a coMarca dE NoVa 
TiMBoTEUa fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 13/10/2021, 
20/10/2021, 27/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724059
Portaria 1234/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) à defensora 
MaYaNa BarroS JorGE Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar 
iTiNEraNcia Na coMarca dE NoVa TiMBoTEUa fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a 
NoVa TiMBoTEUa, período 13/10/2021, 20/10/2021, 27/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724056
Portaria 1236/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora TElMa 
fErrEira dE alcaNTara, matrícula 5898365/ 1, cargo SEcrETaria dE 
NÚclEo do iNTErior, objetivo aUXiliar dEfENSora EM aTENdiMENTo 
Na coMarca dE NoVa TiMBoTEUa fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BraGaNÇa a NoVa 
TiMBoTEUa, período 13/10/2021, 20/10/2021, 27/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724062
Portaria 1237/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) à Servidora Márcia do Socorro BaSToS 
da coSTa, matrícula 57173575/02, cargo PSicÓloGa, objetivo 
ParTiciPaÇÃo dE caPaciTaÇÃo No NUGEN fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a BElEM, período 14/10/2021 a 15/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724063
Portaria 1238/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, 
matrícula 5895996-1, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a BarcarENa, período 11/11/2021 a 12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724064
Portaria 1243/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aUGUSTo SEiKi KoZU, 
matrícula 55588702/1, objetivo ViSiTa carcErária a colÔNia PENal 
aGrÍcola dE SaNTa iSaBEl - cPaSi Servidor raiMUNdo NoNaTo 
fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo 

coNdUZir dEfENSor ao rEfErido MUNicÍPio. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SaNTa 
iZaBEl do Pará, período 18/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724080
Portaria 1233/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor MarcoS aNTÔNio doS SaNToS 
ViEira, matrícula 5895968, objetivo ParTiciPar dE aUdiENciaS da Vara 
aGraria fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de SaNTarÉM a alENQUEr, período 07/11/2021 a 09/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724052
Portaria 1241/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor adEildo SaNToS doS 
SaNToS, matrícula 0035785, cargo MoToriSTa, objetivo lEVar VEicUlo 
Para rEViSÃo fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de aBaETETUBa a BElEM, período 15/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724077
Portaria 1242/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) às defensoras UrSUla diNi 
MaScarENHaS, matrícula 57231661-1, VaNESSa SaNToS aZEVEdo 
araUJo, matrícula 57191049, objetivo ViSiTa carcErária Na colÔNia 
PENal aGrÍcola dE SaNTa iSaBEl - cPaSi Servidor raiMUNdo NoNaTo 
fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo 
coNdUZir dEfENSoraS ao rEfErido MUNicÍPio. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
SaNTa iZaBEl do Pará, período 19/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724078
Portaria 1240/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor HUGo EdUardo caBral da coSTa, 
matrícula 95230-1, cargo MoToriSTa, objetivo TraNSPorTar ProcESSoS 
fÍSicoS fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BarcarENa a aBaETETUBa, período 15/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724074
Portaria 1239/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 04 + 1\2, diária(s) aos defensores cESar aUGUSTo aSSad, 
matrícula 3084698, fraNciSco NUNES fErNaNdES NETo, matrícula 
55589616, objetivo corrEiÇÃo ordiNária Na rEGioNal do araGUaia- 
rEdENÇÃo fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a rEdENÇÃo, período 08/11/2021 a 
12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724069
Portaria 1250/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor cicEro loPES BErNardiNo, 
matrícula 3280543, cargo ENc.TErMiNaiS rodoViarioS, objetivo 
dESlocaMENTo Para lEVar MErcadoria Para a coMarca fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de SaNTarÉM a MoNTE alEGrE, período 22/10/2021 a 23/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724185
Portaria 1267/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora aNNa iZaBEl E SilVa 
SaNToS, matrícula 55589181, objetivo ViSiTa carcErária No cENTro 
dE rEEdUcaÇÃo fEMiNiNo – crf. Servidores Maria liMa doS SaNToS 
SENa, matrícula 57201133, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica 
a, raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo 
MoToriSTa, objetivo ViSiTa carcErária No cENTro dE rEEdUcaÇÃo 
fEMiNiNo – crf fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 22/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724449
Portaria 1266/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor 
SaMUEl oliVEira riBEiro, matrícula 5931564, objetivo rEaliZar 
aTENdiMENToS PENal fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BrEU BraNco a TUcUrUÍ, 
período 26/10/2021, 27/10/2021, 28/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724442
Portaria 1271/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos Servidores daVidSoN BrENo SoUZa 
da coNSolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E 
PaTriMoNio, EliNaldo oliVEira dE liMa, matrícula 5927307, cargo 
GErENTE dE SErViÇoS, EliVar loBo alVES, matrícula 57211744, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar rEcolHiMENTo dE BENS 
MoVEiS fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a ViSEU, período 26/10/2021 a 29/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724474
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Portaria 1268/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor odUValdo SErGio dE 
SoUZa SEaBra, matrícula 57190974, objetivo aValiaÇÃo dE ESTaGio 
ProBaTÓrio dE dEfENSora PÚBlica Servidor lUiS carloS dE alMEida 
rodriGUES, matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a iGaraPÉ-Miri, período 26/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724455
Portaria 1270/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores iGor aNdrEY PorTal 
cardiaS, matrícula 5899893, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria 
PÚBlica a, MarcUS ViNiciUS alMEida caMPBEll, matrícula 57202564-
1, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a, SaMUEl PErEira 
MiraNda JUNior, matrícula 541888572, cargo TÉcNico EM Ti dE 
dEfENSoria PÚBlica a, aNSElMo carloS NoGUEira MoNTEiro, 
matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo iNSTalaÇÃo dE NoVo 
aNTiVirUS fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a caSTaNHal, período 27/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724467
Portaria 1269/2021 - da,03/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores MarcUS ViNiciUS 
alMEida caMPBEll, matrícula 57202564-1, cargo TÉcNico EM Ti dE 
dEfENSoria PÚBlica a, aNSElMo carloS NoGUEira MoNTEiro, 
matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo iNSTalaÇÃo dE NoVo 
aNTiVirUS fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 22/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 724461

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 590/2021-GGP-dPG, de 28 de oUtUBro de 2021.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/1189673. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, ao 
Servidor Público adalTo roBErTo SaNTiaGo PEdroSa; id. funcional: 
57191520/ 2, referente ao aquisitivo (2017/2018), no intervalo de 
01/12/2021 a 30/12/2021 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724111
Portaria Nº 591/2021-GGP-dPG, de 28 de oUtUBro de 2021.   
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/1211368. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, 
a Servidora Pública lEila da SilVa MoNTEiro; id. funcional: 5175631/ 
1, referente ao aquisitivo (2020/2021), no intervalo de 11/11/2021 a 
10/12/2021 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724112
Portaria Nº 592/2021-GGP-dPG, de 28 de oUtUBro de 2021.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/1077583. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, a 
Servidora Pública Mara cEcilia SoUZa da coSTa; id. funcional: 30597/ 
1, referente ao aquisitivo (2019/2020), no intervalo de 19/11/2021 a 
18/12/2021 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724114
Portaria Nº 588/2022-dPG, de 27/10/2022.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/1212001. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos:
dEfENSorES PÚBlicoS: adriaNo SoUTo oliVEira, Mat. 57190983, P.a. 
20/21, 10/01/2022 a 24/01/2022’_15 dias. 14/07/2022 a 28/07/2022’_ 
15 dias. “; alBa aliNE MoUrao GoUVEa, Mat. 57190994, P.a. 20/21, 
07/01/2022 a 21/01/2022’_15 dias. 04/07/2022 a 18/07/2022’_ 15 dias. “; 
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS, Mat. 51855739, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 
08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; allYSSoN GEorGE alVES dE caS-
Tro, Mat. 57231695, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 
0’_ 0 dias. “; aNa MariNa MoNTEiro ValENTE do coUTo, Mat. 5693829, 
P.a. 19/20, 17/01/2022 a 31/01/2022’_15 dias. 02/03/2022 a 16/03/2022’_ 
15 dias. “; aNdErSoN araUJo dE MEdEiroS, Mat. 5957711, P.a. 20/21, 
10/01/2022 a 24/01/2022’_15 dias. 04/07/2022 a 18/07/2022’_ 15 dias. 
“; aNNalU MariNHo fErrEira, Mat. 57231658, P.a. 19/20, 10/01/2022 a 
19/01/2022’_10 dias. 21/07/2022 a 09/08/2022’_ 20 dias. “; aUGUSTo SEi-
Ki KoZU, Mat. 55588702, P.a. 20/21, 24/01/2022 a 12/02/2022’_20 dias. 
24/08/2022 a 02/09/2022’_ 10 dias. “; caSSio BiTar VaScoNcEloS, Mat. 
5895998, P.a. 19/21, 10/01/2022 a 24/01/2022’_15 dias. 18/07/2022 a 
01/08/2022’_ 15 dias. “; claricE doS SaNToS oToNi, Mat. 6030055, P.a. 

20/21, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; Erico lEoNar-
do SoarES SaNToS, Mat. 57231694, P.a. 20/21, 44571 a 08/02/2022’_30 
dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; fraNciSco JoSE PiNHo ViEira, Mat. 57233810, P.a. 
20/21, 10/01/2022 a 24/01/2022’_15 dias. 18/07/2022 a 01/08/2022’_ 15 
dias. “; fraNciSco NUNES fErNaNdES NETo, Mat. 55589616, P.a. 18/19, 
11/01/2022 a 09/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; JoSE adaUMir arrUda 
da SilVa, Mat. 55589075, P.a. 20/21, 07/01/2022 a 05/02/2022’_30 dias. 0 
a 0’_ 0 dias. “; KaTia HElENa coSTEira GoMES, Mat. 5038588, P.a. 20/21, 
10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; KEllY aParEcida So-
arES, Mat. 57191056, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 
0’_ 0 dias. “; KEYla carValHo dE alBUQUErQUE VaScoNcEloS oliVEira, 
Mat. 55589083, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 21/01/2022’_12 dias. 18/07/2022 
a 04/08/2022’_ 18 dias. “; Marcio alVES fiGUEira, Mat. 5895971, P.a. 
20/21, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; Marcio da 
SilVa crUZ, Mat. 55588733, P.a. 20/21, 07/01/2022 a 05/02/2022’_30 
dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; PaBlo dE SoUZa MElo, Mat. 55589590, P.a. 20/21, 
17/01/2022 a 31/01/2022’_15 dias. 18/07/2022 a 01/08/2022’_ 15 dias. 
“; rENaTo MENdES carNEiro TEiXEira, Mat. 57231648, P.a. 19/20, 
10/01/2022 a 24/01/2022’_15 dias. 27/06/2022 a 11/07/2022’_ 15 dias. 
“; rodriGo SilVa MaSSolio, Mat. 5931574, P.a. 21/22, 31/01/2022 a 
01/03/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; roSiNEidE MiraNda MacHado, Mat. 
57174689, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. 
“; TaNia do Socorro BaNdEira dE SoUZa, Mat. 5693810, P.a. 20/21, 
10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; UrSUla diNi MaSca-
rENHaS, Mat. 57231661, P.a. 19/20, 07/01/2022 a 05/02/2022’_30 dias. 
0 a 0’_ 0 dias. “; VErENa MaUES fidalGo BarroS, Mat. 55589062, P.a. 
20/21, 05/01/2022 a 14/01/2022’_10 dias. 11/07/2022 a 30/07/2022’_ 20 
dias. “; ViViaNE laGES PErEira, Mat. 5957728, P.a. 20/21, 24/01/2022 a 
04/02/2022’_12 dias. 04/07/2022 a 21/07/2022’_ 18 dias.
dEMaiS SErVidorES: aldENEidE SaNToS da rocHa, Mat. 57234574, P.a. 
20/21, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; aMBroSio oli-
VEira dE JESUS, Mat. 5125847, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 
dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; aNToNio aUGUSTo SoarES dE oliVEira, Mat. 
57201147, P.a. 19/20, 07/01/2022 a 21/01/2022’_15 dias. 11/07/2022 
a 25/07/2022’_ 15 dias. “; aNToNio Marcio cardoSo GoUVEa, Mat. 
57203877, P.a. 20/21, 07/01/2022 a 21/01/2022’_15 dias. 04/07/2022 a 
44760_ 15 dias. “; BrUNo SiQUEira araUJo, Mat. 57211707, P.a. 20/21, 
10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; caMila BiTTEN-
coUrT rodriGUES fErNaNdES, Mat. 5925204, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 
21/01/2022’_12 dias. 30/05/2022 a 16/06/2022’_ 18 dias. “; cEli ValEN-
TE dE araUJo, Mat. 5229898, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 
dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; daNiEla carValHo MariNHo, Mat. 55587427, P.a. 
19/20, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; diEGo JoSE 
BarroS, Mat. 57201700, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 
0 a 0’_ 0 dias. “; EdilSoN doS SaNToS SilVa, Mat. 5129192, P.a. 19/20, 
07/01/2022 a 05/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; EdNa lUiZa SaNToS 
dE liMa, Mat. 2009684, P.a. 19/20, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 
0’_ 0 dias. “; faBio caMPoS rEiS, Mat. 57190520, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 
21/01/2022’_12 dias. 01/08/2022 a 18/08/2022’_ 18 dias. “; HEldEci NaZa-
rE GoMES dE oliVEira dE SoUZa, Mat. 3342050, P.a. 20/21, 10/01/2022 
a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; iGor lUiS GoNcalVES E SilVa, 
Mat. 57234575, P.a. 20/21, 27/01/2022 a 25/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 
dias. “; iracEMY rodriGUES coSTa, Mat. 3154556, P.a. 20/21, 17/01/2022 
a 31/01/2022’_15 dias. 18/07/2022 a 01/08/2022’_ 15 dias. “; JaYlSoN PE-
rEira diGEr, Mat. 57234529, P.a. 20/21, 17/01/2022 a 31/01/2022’_15 
dias. 22/08/2022 a 05/09/2022’_ 15 dias. “; Joao PaUlo coSTa doS SaN-
ToS, Mat. 5007232, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 
0’_ 0 dias. “; lidia criSTiNa loBo corrEa, Mat. 5921618, P.a. 20/21, 
10/01/2022 a 24/01/2022’_15 dias. 18/07/2022 a 01/08/2022’_ 15 dias. 
“; Maria raiMUNda SaNTaNa doS SaNToS, Mat. 3152758, P.a. 20/21, 
10/01/2022 a 24/01/2022’_15 dias. 07/03/2022 a 21/03/2022’_ 15 dias. “; 
MariaNa STHEl fraNciSQUETo, Mat. 57201223, P.a. 20/21, 10/01/2022 
a 24/01/2022’_15 dias. 22/08/2022 a 05/09/2022’_ 15 dias. “; Marilda 
TaVarES dE PaUla oliVEira, Mat. 5631769, P.a. 20/21, 07/01/2022 a 
21/01/2022’_15 dias. 01/07/2022 a 15/07/2022’_ 15 dias. “; MicHElE Sil-
Va SoarES, Mat. 5950971, P.a. 20/21, 10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 
0 a 0’_ 0 dias. “; roGErio da SilVa PErEira, Mat. 5890906, P.a. 19/20, 
10/01/2022 a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; SoNia Maria VilHE-
Na loPES, Mat. 57234566, P.a. 19/20, 20/01/2022 a 31/01/2022’_12 dias. 
13/06/2022 a 30/06/2022’_ 18 dias. “; ValdiNEi carValHo dE aViZ, Mat. 
57211726, P.a. 20/21, 07/01/2022 a 05/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; 
VEra lUcia MaGalHaES dE frEiTaS, Mat. 320200, P.a. 20/21, 10/01/2022 
a 08/02/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724108

.

.

NorMa
.

resoLUÇÃo csdP Nº 281, de 06 de oUtUBro de 2021.
aprova enunciado para casos de atuação de defensores Públicos 
em situação de conjugalidade.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a lei complementar nº 054, 
de 07 de fevereiro de 2006; coNSidEraNdo o disposto no art. 10, caput, 
da lei complementar Estadual n°. 054, de 07 de fevereiro de 2006; coN-
SidEraNdo que compete a este Egrégio colegiado editar enunciados, de 
natureza não vinculante, que visem o aprimoramento e a uniformização 
da atuação funcional dos membros da defensoria Pública, conforme o art. 
15, Xl, do regimento interno do conselho Superior; coNSidEraNdo as 
sugestões de enunciado elaboradas no decorrer do julgamento do Processo 
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nº 506/2020 – cSdP, que trata de consulta sobre conflitos de atribuição, 
suspeição e impedimentos em atuações patrocinadas por defensores Pú-
blicos em situação de conjugalidade; coNSidEraNdo a deliberação do 
Egrégio conselho Superior da defensoria Pública na 227ª sessão ordinária, 
realizada no dia 04 de outubro de 2021; rESolVE:
art. 1° aprovar enunciado para casos de atuação de defensores Públicos 
em situação de conjugalidade, com a seguinte redação:
ENUNciado Nº 01/cSdP (EN-cSdP Nº 01/2021)
Não há impedimento ou suspeição quando cônjuges defensores públicos atuem 
no polo ativo ou passivo de assistidos, ainda que defendendo teses divergentes.
recomenda-se que havendo possibilidade e disponibilidade de defensores 
públicos, é preferível que cônjuges não atuem no mesmo processo.
No caso de atuação de cônjuges no mesmo processo, ao assistido será 
resguardado o direito à informação sobre o direito à rEcUSa de que trata 
do artigo 6º da resolução cSdP nº 153/2016.
art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cESar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNToNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular

Protocolo: 724750

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
o dEfENSor PÚBlico GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que me são conferidas pela legislação federal: lei complementar 
nº 080/94, com as devidas alterações da lei complementar nº 132/09, 
e da lei Estadual nº 054/06, vêm perante os autos acolher na íntegra a 
decisão da comissão Especial de licitação, adotando-a como razão para 
adJUdicar e HoMoloGar o certame licitatório na modalidade Tomada 
de Preços nº 01/2021, referente ao Processo nº 2021/404224, o qual re-
fere-se a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria 
Para a coNSTrUÇÃo do PrÉdio oNdE fUNcioNará a NoVa SEdE do 
NÚclEo rEGioNal do GUaMá da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do 
Pará, EM caSTaNHal, tendo como vencedora a empresa:
PlaNalTo coMÉrcio E SErViÇoS lTda EPP, cNPJ nº 06.072.499/0001-
29, com a proposta global no valor de r$ 2.028.876,45 (dois milhões, vin-
te e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
Belém, 03 de novembro de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo - defensor Público Geral do 
Estado do Pará

Protocolo: 724304
HoMoLoGaÇÃo
No dia 05 de novembro de 2021, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, o defensor Público Geral do Estado do Pará, HoMo-
loGa a adjudicação referente ao ProcESSo Nº: 2021/1048645, Pregão 
Eletrônico nº 20/2021-dPE/Pa, cujo objeto é a a prestação de serviços de 
locação de 01 (um) VEÍcUlo PESado/caValo MEcÂNico, por quilome-
tragem, com no máximo 10 anos de fabricação, com fornecimento de mão 
de obra (motorista), combustível, manutenções preventivas e corretivas, 
destinado ao transporte de um semirreboque nas ações do Programa Bal-
cão de Direitos, de forma itinerante, de acordo com as especificações e 
quantidades determinadas no Edital e seus anexos, tendo como vencedora 
do certame a empresa:
- TrUcKVaN iNdUSTria E coMErcio lTda (05.142.588/0001-31), ven-
ceu o item: 1, pelo valor global de r$ 1.359.800,00 (um milhão, trezentos 
e cinquenta e nove mil e oitocentos reais).
 Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
________________________________________________
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724737
Portaria Nº 598/2021 - GGP/dPG de 04/11/2021
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando o Processo nº 2021/1224058 – dEfPUB, 
de 26/10/2021. rESolVE: conceder 08 (oito) dias de afastamento para 
fins de Licença Casamento (Gala), ao Servidor Público MARCOS ANTONIO 
raBElo BarBoSa, matrícula nº 57194070, conforme o art. 72; ii, da lei 
5.810/94, para gozar no período de 26/10/2021 a 02/11/2021.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724717

adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
 o dEfENSor PÚBlico GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições que me são conferidas pela legislação federal: lei complementar 
nº 080/94, com as devidas alterações da lei complementar nº 132/09, 
e da lei Estadual nº 054/06, vêm perante os autos acolher na íntegra a 
decisão do pregoeiro Eduardo Tathuhiro Nakata, adotando-a como razão 
para adJUdicar e HoMoloGar o GrUPo 01 e, HoMoloGar o iTEM 03 
do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2021-SrP, 
referente ao Processo nº 2021/144281, cujo objeto é o registro de pre-
ços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços de natureza continuada com mão de obra exclusiva 
para os cargos de: recepcionista e Secretário Nível Médio i, conforme es-
pecificações e quantidades previstas no termo de referência, para atender 
as necessidades da defensoria Pública do Estado do Pará, tendo como 
vencedoras as empresas, conforme abaixo:
 - GrUPo 01: STYlE PrESTadora dE SErViÇoS EirEli, cNPJ nº 
26.906.920/0001-67, venceu o GrUPo 01, pelo valor global de r$ 
3.587.185,44 (três milhões, quinhentos e noventa e dois mil, cento e oi-
tenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
 - iTEM 03: BioclEaN SErViÇoS E coNSTrUÇÃo EirEli, cNPJ nº 
83.339.556/0001-34, pelo valor global de r$ 66.068,40 (sessenta e seis 
mil, sessenta e oito reais e quarenta centavos).
Belém, 04 de novembro de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 724773

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 066/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de Preços 
para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
fornecimento, instalação e manutenção de persianas para atender aos pré-
dios do Tribunal de Justiça do Pará, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 19/11/2021, às 10h00min, horário de Brasília, no endere-
ço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e  www.tjpa.
jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 04 de novembro de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 724752
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
LeiLÃo Nº 002/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente leilão é a alienação de embarcações dis-
poníveis, originárias das comarcas de afuá, alenquer, almeirim, anajás, 
Breves, cametá, Moju, Muaná, oeiras do Pará, Portel, Prainha, Santarém, 
São Sebastião da Boa Vista, Terra Santa, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 25/11/2021, às 10h00min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.leilaovip.com.br
Edital disponível em: http:// www.leilaovip.com.br e  www.tjpa.jus.br. in-
formações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou e-mail licita-
cao@tjpa.jus.br.
Belém, 04 de novembro de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 724107

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 023/2021 -  
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 no contrato nº 034/2020, com 
fundamento legal no art. 65, § 8º da lei 8.666/93 e alterações. 
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contrato Empresa objeto Endereço anterior Endereço atual 

034/2020

cantão 
Vigilân-

cia e 
Segurança 
lTda-EPP

Prestação de serviços de vigilância e 
segurança armada, nas dependências 
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

Belém, 04 de novembro de 2021//// aNdrEY diEGo da SilVa alBUQUEr-
QUE - Secretário de administração, em exercício.

Protocolo: 724762

.

.

coNVÊNio
.

extrato do acordo de cooperação técnica nº. 046/2021-tJPa//  
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e o MUNicÍPio 
dE MaracaNÃ, aTraVÉS da PrEfEiTUra MUNiciPal, inscrita no cNPJ 
nº. 04.880.258/0001-80// objeto: o objeto do presente acordo de coope-
ração técnica entre os partícipes, visando a cessão de servidores para a 
realização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das ativi-
dades necessárias à modernização da Justiça no Município.// Vigência: 03  
(três) anos, contados a partir da data de sua assinatura// recursos: não 
haverá repasse de recurso entre os partícipes.// foro: Belém/Pa // data 
da assinatura: 04/11/2021//. responsável pela assinatura: célia regina 
de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 724468

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da ata de registro de Preço nº 038/2021/tJPa – Pregão 
nº 050/2021/tJPa //  
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // objeto: registro de Preços 
para contratação de empresa especializada para o serviço de emissão de 
Certificados Digitais ICP-Brasil A3 AC-JUS para magistrado, e-CPF, e-C-
NPJ a1, intranet SSl Wildcard, visita para validação e emissão de cer-
tificados digitais, fornecimento de dispositivo criptográfico (token) para 
armazenamento de certificados digitais, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital // 
Empresa: ar rP cErTificacao diGiTal EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº. 21.308.480/0001-22, fone: (11) 3504-8750, E-mail: licitacoes@rpcd.
com.br, com sede na cidade de ribeirão Preto, Estado de São Paulo, à rua 
Marechal rondon, N° 401, Sala 03, Setor Jardim américa, cEP 14.020-220 
(lote 01 e item 6) // GUardiaN SErVicoS EM TEcNoloGia da iNfor-
Macao lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 38.483.486/0001-39, telefo-
ne: (93) 99157-3315, e-mail: guardiancertificadora@gmail.com, com sede 
na cidade de Santarém, Estado do Pará, à rua 24 de outubro, Nº 2140, 
fátima, cEP 68040-455 (item 4) // Vigência: início em 28/10/2021 e tér-
mino em 27/10/2022 // dotação orçamentária: funcionais programáticas 
02.126.1417.8651 / 02.126.1417.8652 / 02.126.1417.8653; fonte 0118; 
Elemento de despesa 339030/339040 // data da assinatura: 29/10/2021 
// responsável pela assinatura: debora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves 
Santos – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 724770

.

.

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 008/2021, TiPo: Menor preço, oB-
JETo: registro de Preços para eventual contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de equipamentos de informática (computadores, 
monitores, notebooks e acessórios) para para atender as necessidades do 
TcM/Pa, daTa dE aBErTUra da SESSÃo: às 08:00h do dia 22/11/2021 
no site: www.licitacoes-e.com.br, acESSo ao EdiTal: sites: www.tcm.
pa.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Belém, 05 de novembro de 2021. 
JoNaS SilVa doS SaNToS – Pregoeiro.

Protocolo: 724169

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.593, de 03 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições;
coNSidEraNdo o Memorando nº 046/2021 – SETiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 013789/2021.
r E S o l V E:
diSPENSar o servidor GEorGE GilSoN oliVEira doS rEiS, auditor de 
Controle Externo, matrícula nº 0101056, da função gratificada de Gerente 
de Tecnologia da informação, a partir de 01-11-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 724143
Portaria Nº 37.591, de 03 de NoVeMBro 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,
coNSidEraNdo o Expediente nº 013643/2021.
r E S o l V E:
EXclUir, da PorTaria de férias de julho nº 37.484, de 22/09/2021, 
publicada no doE nº 34.708, de 23/09/2021, o servidor dÉcio da SilVa 
dE araUJo, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101080.

Protocolo: 724125
Portaria Nº 37.592, de 03 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
considerando o disposto no artigo 32 e artigo 33, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 41, § 4º, da constituição federal;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 40, § 4º, da constituição Estadual do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 18, inciso i, da resolução nº 
18.393/2012;
coNSidEraNdo o Parecer da comissão de avaliação de desempenho dos 
Servidores em Estágio Probatório – cadSEP Nº4/2021 constante no Expe-
diente nº 010473/2021,
r E S o l V E:
HOMOLOGAR o resultado final da Avaliação de Desempenho do Estágio 
Probatório das servidoras abaixo relacionadas, considerando-as aptas para 
o exercício dos cargos efetivos e concedendo-lhes a garantia constitucional 
da estabilidade, a partir de 09-11-2021:

Matrícula Servidor cargo

0101544 EriKa KaroliNE dE caSTro SaBiNo dE 
oliVEira auditor de controle Externo – Procuradoria

0101540 iSaBEla da rocHa riBEiro auditor de controle Externo – administração
0101542 lariSSa Maia PiNHEiro ElUaN auditor de controle Externo – administração

dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 03 
de novembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 724564

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.583, 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 do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 013431/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo BaTiSTa EllErES SoarES, auxiliar Técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0580015, 30 (trinta) dias de licença prê-
mio, referente ao triênio de 02-08-2000/2003 nos termos do artigo 98 da 
lei nº 5.810/94, no período de 01 a 30-11-2021.

Protocolo: 724094

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.589, 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 329/2021, de 20-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 013515/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNToNio carloS oliVEira do NaSciMENTo, 
agente auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100282, 05 (cinco) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 18 a 22-10-2021.

Protocolo: 724120
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.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.594, de 03 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições;
coNSidEraNdo o Memorando nº 046/2021 – SETiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 013789/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor MoSHE daYaN SoUSa riBEiro, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101085, para exercer a função gratificada de Ge-
rente de Tecnologia da informação, a partir de 01-11-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 724148
Portaria Nº 37.586, de 28 de oUtUBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo a manifestação da SEadM, protocolizado sob o Expedien-
te nº 013431 /2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor alciNdo carMo daMaScENo BaNdEira, agen-
te auxiliar de Serviços Gerais, matrícula n° 0100425, para exercer em 
substituição a função de coordenador de administração Predial, durante 
o impedimento da titular JoÃo BaTiSTa EllErES SoarES, no período de 
01 a 30/11/2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 724105
Portaria Nº 37.595, de 03 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 010/2021 – cdc, protocolizado sob o 
Expediente nº 013650/2021.
r E S o l V E:
i – rEVoGar a PorTaria nº 33.391, de 05/02/2019, publicada no d.o.E. 
nº 33.798, de 06/02/2019.
ii – dESiGNar as servidoras ElYEda dE fáTiMa SaNToS PESSÔa, matrí-
cula 0100300, carla lEdo rEiS, matrícula 0101473 e Maria dE fáTiMa 
coElHo, matrícula 0100020, para, sob a Presidência da primeira, com-
porem a Comissão de Avaliação de Adicional de Qualificação prevista no 
art.6º, § 5º, da resolução nº 18.721, de 08 de julho de 2015.
iii – dESiGNar o servidor NoaH GaBriEl dE caSTro da SilVa, matrí-
cula 0101737, para, na condição de membro suplente, compor a comissão 
de Avaliação de Adicional de Qualificação prevista no art.6º, § 5º, da Reso-
lução nº 18.721, de 08 de julho de 2015.
iV- Esta PorTaria entra em vigor no dia 22 de outubro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 724160

.

.

coNtrato
.

triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
coNtrato Nº 17/2021
data da assiNatUra: 04/11/2021
oBJETo: contratação de empresa de engenharia para execução de refor-
ma interna, sem acréscimo de área, em gabinetes dos conselheiros subs-
titutos, controladoria de pessoas e pensões, banheiros dos servidores e 
áreas comuns do anexo ii e iii do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
sede, em Belém-Pa.
oriGEM: Tomada de Preços nº 01/2021
Valor GloBal: r$604.115,10
ViGÊNcia: 04/11/2021 até 30/08/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 8.571 – Modernização da infraestrutura do TcE
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.39 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.
coNTENÇÃo dE crÉdiTo: 2021Nd00139
coNTraTada: EMPrESa TaVarES ENGENHaria E PaViMENTaÇÃo – EN-
GYPaV - EirEli
ENdErEÇo: Estrada do caixa Pará, n°120, levilândia, ananindeua/Pa
cEP: 67.015-520
cNPJ Nº: 37.653.574/0001-79
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 724513

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
conforme preceitua o art. 67 da lei 8.666/93 e para atender as neces-
sidades de fiscalização dos contratos com a Administração, realiza-se o 
presente TErMo dE aPoSTilaMENTo, cujo objetivo é a substituição do 
fiscal do contrato n° 03/2021 firmado com a empresa Sodexo Pass do Bra-
sil, designando o servidor Alcindo Carmo Damasceno Bandeira, como fiscal 
titular, a partir de 01.11.2021.
Belém, 04 de novembro de 2021.
Gilberto Jader Serique
Secretário de administração

Protocolo: 724392

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 37.590, de 03 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições, coNSidEraNdo o Memorando nº 312/2021 – cEM protocolizado 
sob o Expediente nº 013802/2021.
r E S o l V E: coNcEdEr Suprimento de fundos à servidora EliNE dE 
SoUZa riBEiro, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101580, para 
ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2021.
Valor do Suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações 
administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimen-
to. Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do 
período de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência. Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do 
Pará, em 03 de novembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 724042

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia Nº 035/2021
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro, odilon inácio Teixeira, em cum-
primento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal de con-
tas do Estado do Pará, comunico o Senhor  SaNTo PErEira dE oliVEira 
(cPf: 111.007.702-59), Prefeito à época, para que, no prazo de quinze 
(15) dias desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do 
Processo nº. 506785/2009, que trata da Tomada de contas instaurada na 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE PlacaS, em face do convênio SEPof fdE No. 
052/2007 e termo aditivo, o qual poderá ser consultado mediante acesso 
ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: 
https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
 Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia Nº 036/2021
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro, odilon inácio Teixeira, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal 
de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor  MaXWEEl rodriGUES 
BraNdÃo (cPf: 490.607.322-00), Prefeito à época, para que, no prazo 
de quinze (15) dias desta publicação, apresente razões de justificativas 
nos autos do Processo nº. 506785/2009, que trata da Tomada de contas 
instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE PlacaS, em face do convênio 
SEPof fdE No. 052/2007 E T. adiTiVo, o qual poderá ser consultado me-
diante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço 
eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia Nº 044/2021
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, Nelson luiz Teixeira 
chaves, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor  MaNoEl carMo 
doS rEiS (cPf: 396.571.832-00), Prefeito à época, para que, no prazo de 
quinze (15) dias desta publicação, apresente razões de justificativas nos 
autos do Processo nº. 514976/2009, que trata da Prestação de contas da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia, em face do convênio SESPa No. 
18/2008, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “PorTal do 
JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://portaljuris-
dicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
resoLUÇÃo Nº 19.321
(Processo nº tc/012226/2021)
autoriza a Presidência a formalizar a adesão deste Tribunal de contas do 
Estado do Pará ao acordo de cooperação que criou a rede legislativo 
Sustentável.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais,
coNSidEraNdo que o objetivo do presente acordo de cooperação é a 
implantação de ações voltadas à sustentabilidade e à logística sustentável 
na gestão dos partícipes em conformidade com os objetivos de desenvol-
vimento Sustentável - odS;
coNSidEraNdo que as formas de cooperação e atribuições dos partícipes dis-
postas no acordo de cooperação técnica e no plano de trabalho apresentado 
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estão direcionadas a atividades da gestão administrativa dos próprios partícipes;
coNSidEraNdo que o objetivo deste acordo está em consonância às com-
petências da Gestão administrativa deste Tribunal de contas;
coNSidEraNdo, ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata 
nº. 5.793, desta data;
r E S o l V E,  unanimemente,
art. 1º fica autorizada a Presidência a formalizar a adesão deste Tribunal 
de contas do Estado do Pará ao acordo de cooperação que criou a rede le-
gislativo Sustentável, constituída pelo Tribunal de contas da União, Senado 
federal, câmara dos deputados e por outros órgãos do Poder legislativo, 
além de entidades da administração pública e da sociedade civil.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 724065

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 256/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a solicitação da Procuradora de contas Silaine Karine 
Vendramin, para participar do “ii congresso internacional dos Tribunais de 
contas”, a realizar-se no período de 09 a 12/11/2021, em João Pessoa/PB 
(Processo PaE nº 2021/1225557);
coNSidEraNdo a resolução nº 05/2021 – MPc/Pa – conselho Superior, 
que autorizou o custeio das despesas relativas à participação da requeren-
te no sobredito evento;
CONSIDERANDO, por fim, os termos do art. 2º da Resolução nº 19/2016-
MPc/Pa – colégio e tudo o mais que consta dos autos,
rESolVE:
conceder à Procuradora de contas SilaiNE KariNE VENdraMiN, para 
participar do “ii coNGrESSo iNTErNacioNal doS TriBUNaiS dE coN-
TaS”, a realizar-se no período de 09 a 12/11/2021, em João Pessoa/PB, 
4,5 (quatro e meia) diárias, correspondentes ao período de afastamento, 
na forma da resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 724562
Portaria N° 255/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a solicitação da Procuradora de contas deíla Barbosa 
Maia, para participar do “ii congresso internacional dos Tribunais de con-
tas”, a realizar-se no período de 09 a 12/11/2021, em João Pessoa/PB 
(Processo PaE nº 2021/1225717);
coNSidEraNdo a resolução nº 05/2021 – MPc/Pa – conselho Superior, 
que autorizou o custeio das despesas relativas à participação da requeren-
te no sobredito evento;
CONSIDERANDO, por fim, os termos do art. 2º da Resolução nº 19/2016-
MPc/Pa – colégio e tudo o mais que consta dos autos,
rESolVE:
conceder à Procuradora de contas dEÍla BarBoSa Maia, para participar 
do “ii coNGrESSo iNTErNacioNal doS TriBUNaiS dE coNTaS”, a re-
alizar-se no período de 09 a 12/11/2021, em João Pessoa/PB, 4,5 (quatro 
e meia) diárias, correspondentes ao período de afastamento, na forma da 
resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 724557
.

FÉrias
.

Portaria N° 254/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora Vanessa Maria lo-
pes Madeira, datado de 03/11/2021 (Protocolo PaE nº 2021/1244891), e 
os termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora VaNESSa Maria loPES MadEira, ocupante do cargo 
efetivo de analista Ministerial – Especialidade: controle Externo, exercendo 
o cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200112, 
19 (dezenove) dias das férias relativas ao período aquisitivo 14/11/2019 
a 13/11/2020, para serem usufruídos no período de 29/11 a 17/12/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 724570

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 81 /2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a 
realização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos da Promotoria de Justiça 
de altamira, no período de 21 a 26 de novembro do corrente ano;
ii – dESiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão correcional, 
JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, para prestar assessoria na realização 
das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvi-
mento dos trabalhos;
iV – dESiGNar os integrantes da Unidade de correição e inspeção desta 
corregedoria-Geral, Sr. alEXaNdrE liMa dE GraÇa e Sra. rENaTa criS-
TiNa dE MaToS MarTiNS, para auxiliarem nos trabalhos inerentes ao ato 
de fiscalização;
Vi – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
cardoSo e cB d’aNGElES, para garantirem a segurança da equipe, no 
período de 21 a 26/11/2021;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
04 de novembro de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 724747

.

.

desiGNar serVidor
.

republicada por incorreção no d.o.e. de 29 de outubro de 2021
Portaria Nº 3690/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício n.º 061/2021/MP/cao-constitucional, de 
08/06/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 7945/2021, em 08/06/2021,
r E S o l V E:
i - dESiGNar as Promotoras de Justiça ÂNGEla Maria BaliEiro QUEi-
roZ, coordenadora do centro de apoio operacional cível, Processual e do 
cidadão, e alBElY MiraNda loBaTo TEiXEira, coordenadora do centro 
de apoio operacional ambiental, para, sem prejuízo de suas atribuições, 
na qualidade de titular e suplente, respectivamente, comporem o “fórum 
Estadual de combate aos impactos causados pelos agrotóxicos”, implanta-
do pelo Ministério Público do Estado do Pará, a contar de 14/10/2021, até 
ulterior deliberação.
ii - rEVoGar, a contar de 14/10/2021, as disposições em contrário.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 27 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 724394

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 015/2018
Núm. do Termo aditivo: 6º.
Núm. do contrato: 015/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda-ME.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestação de serviços de copeiragem nas dependências do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará, no município de Santarém. Prorrogação do prazo 
de vigência por mais 12 (doze) meses e cláusula de custos não renováveis.
data de assinatura: 03/11/2021.
Vigência do aditamento: 01/03/2022 a 28/02/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-37.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 724158
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..

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa: 036/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o Sr. adENir doS SaNToS 
coSTa filHo (cPf nº 089.960.832-91)
objeto: locação de imóvel, situado à rua lauro Sodré, nº 825, Bairro: cen-
tro, igarapé Miri/Pa, para funcionamento da sede do MP/Pa no Município 
de igarapé-Miri.
Valor mensal: r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
Valor Total (24 meses): r$108.000,00 (cento e oito mil reais)
fundamento legal: art. 24, X, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 04/11/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 339036. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 724515

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2021-MP/Pa
oBJETo: Serviços de manutenção preventiva nos equipamentos médicos 
instalados no departamento Médico e odontológico do Ministério Público 
do Estado do Pará, incluindo mão de obra e fornecimento de peças de re-
posição sem ônus para o MPPa.
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 028/2021-SGJ-Ta que ensejou o 
Pregão Eletrônico nº. 058/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo 
menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro designado pela PorTaria 
nº. 3292/2021-MP/PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a 
favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
15.305.042/0001-08 - ENGEMEd ENGENHaria cliNica EirEli – ToTal: 
r$ 2.978,00:
Grupo 01 – Valor Global .... r$ 2.978,00,00
Valor Global do certame: r$ 2.978,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 724548
PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021-MP/Pa
oBJETo: aquisição de material de manutenção civil, de uso corretivo e 
preventivo.
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 097/2021-SGJ-Ta que ensejou o 
Pregão Eletrônico nº. 056/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo 
menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro designado pela PorTaria 
nº. 3150/2021-MP/PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a 
favor das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
04.510.069/0001-16 - coMaTEl coMErcio dE MaTErial lTda – ToTal: 
r$ 24.749,15 :
item 03 – Valor Total .... r$ 1.499,10
item 06 – Valor Total .... r$ 5.645,10
item 07 – Valor Total .... r$ 4.599,00
item 10 – Valor Total .... r$ 5.694,60
item 12 – Valor Total .... r$ 2.262,90
item 106 – Valor Total ...r$ 1.348,45
item 107 – Valor Total ...r$ 2.700,00
item 119 – Valor Total ...r$ 1.000,00
08.469.635/0001-44 - iNTEGraTEK coMErcio dE ElETroElETroNicoS 
lTda – ToTal: r$ 3.026,00:
item 130 – Valor Total .... r$ 3.026,00
09.017.325/0001-51 - cHEVroMaiS - coMErcio dE PEcaS, acESSo-
rioS E lUBrificaNTES – ToTal: r$ 6.621,40:
item 23 – Valor Total .... r$ 5.395,40
item 31 – Valor Total .... r$ 158,00
item 36 – Valor Total .... r$ 1.068,00
11.420.095/0001-19 - STar NETWorKS coMErcio ElETro ElETroNi-
coS EirEli – ToTal: r$ 1.992,00:
item 39 – Valor Total .... r$ 1.992,00
20.784.313/0001-95 - rM coMErcio dE MErcadoriaS E MaTEriaiS 
lTda – ToTal: r$ 98.295,70:
item 21 – Valor Total .... r$ 2.728,50
item 45 – Valor Total .... r$ 3.736,80
item 92 – Valor Total .... r$ 2.061,00
item 93 – Valor Total .... r$ 5.282,00
item 100 – Valor Total ...r$ 1.078,40
item 103 – Valor Total ...r$ 30.327,50
item 111 – Valor Total ...r$ 2.821,50
item 113 – Valor Total ...r$ 5.797,00
item 127 – Valor Total ...r$ 22.818,60
item 128 – Valor Total ...r$ 15.776,00
item 129 – Valor Total ...r$ 5.868,40
21.254.778/0001-05 - J. c. P. Prado coMErcio EirEli – ToTal: r$ 
55.626,40:
item 20 – Valor Total .... r$ 1.348,20
item 24 – Valor Total .... r$ 6.523,00
item 25 – Valor Total .... r$ 12.918,00
item 29 – Valor Total .... r$ 2.562,40
item 30 – Valor Total .... r$ 1.265,00

item 32 – Valor Total … r$ 552,80
item 33 – Valor Total … r$ 237,32
item 34 – Valor Total … r$ 348,18
item 35 – Valor Total .... r$ 310,20
item 38 – Valor Total .... r$ 213,50
item 40 – Valor Total .... r$ 472,50
item 41 – Valor Total .... r$ 990,00
item 42 – Valor Total .... r$ 2.085,00
item 43 – Valor Total … r$ 1.520,00
item 48 – Valor Total … r$ 159,40
item 52 – Valor Total … r$ 123,70
item 53 – Valor Total .... r$ 772,00
item 59 – Valor Total .... r$ 340,00
item 60 – Valor Total .... r$ 1.195,00
item 61 – Valor Total .... r$ 1.750,00
item 68 – Valor Total .... r$ 370,00
item 69 – Valor Total … r$ 1.745,00
item 70 – Valor Total … r$ 1.460,00
item 71 – Valor Total … r$ 2.649,00
item 72 – Valor Total .... r$ 2.489,00
item 73 – Valor Total .... r$ 4.329,00
item 74 – Valor Total .... r$ 1.047,00
item 98 – Valor Total .... r$ 2.920,00
item 99 – Valor Total … r$ 180,00
item 102 – Valor Total ...r$ 178,40
item 108 – Valor Total ...r$ 1.386,80
item 134 – Valor Total ...r$ 908,40
item 135 – Valor Total ...r$ 277,60
27.934.956/0001-17 - aNdradE alcaNTara coMErcio dE GENEroS 
aliMENTicioS lTda – ToTal: r$ 37,693,15:
item 09 – Valor Total .... r$ 6.180,60
item 11 – Valor Total .... r$ 4.486,00
item 13 – Valor Total .... r$ 5.544,25
item 15 – Valor Total .... r$ 5.209,00
item 18 – Valor Total .... r$ 4.308,80
item 19 – Valor Total … r$ 9.554,00
item 91 – Valor Total … r$ 2.410,50
41.378.388/0001-46 - JoSiVaNio MaNoEl doS SaNToS 40569804892 – 
ToTal: r$ 11.829,20:
item 112 – Valor Total .... r$ 7.380,00
item 114– Valor Total .... r$ 3.799,20
item 122 – Valor Total .... r$ 650,00
42.240.841/0001-16 - foX STorE lTda – ToTal: r$ 33.526,75:
item 44 – Valor Total .... r$ 3.420,00
item 47 – Valor Total .... r$ 3.340,00
item 49 – Valor Total .... r$ 103,00
item 58 – Valor Total .... r$ 1.725,90
item 64 – Valor Total .... r$ 289,95
item 90 – Valor Total … r$ 2.600,00
item 96 – Valor Total .. .r$ 387,90
item 104 – Valor Total … r$ 10.922,40
item 118 – Valor Total .... r$ 1.422,40
item 120 – Valor Total .... r$ 499,00
item 121 – Valor Total .... r$ 2.272,00
item 125 – Valor Total ...r$ 3.550,20
item 136 – Valor Total ...r$ 1.558,50
item 136 – Valor Total ...r$ 1.435,50
42.262.411/0001-03 - arGoS lTda – ToTal: r$ 41.472,00:
item 46 – Valor Total .... r$ 1.350,00
item 84 – Valor Total .... r$ 7.732,20
item 94 – Valor Total .... r$ 142,80
item 95 – Valor Total .... r$ 138,80
item 97 – Valor Total .... r$ 1.204,20
item 101 – Valor Total ...r$ 17.805,60
item 105 – Valor Total ...r$ 2.489,80
item 109 – Valor Total ...r$ 2.988,80
item 115 – Valor Total ...r$ 5.920,00
item 117 – Valor Total ...r$ 591,00
item 124 – Valor Total ...r$ 1.108,80
42.883.960/0001-97 - SZaTa coMErcio VarEJiSTa lTda – ToTal: r$ 
6.638,20
item 55 – Valor Total .... r$ 357,60
item 56 – Valor Total .... r$ 357,60
item 57 – Valor Total .... r$ 855,00
item 88 – Valor Total .... r$ 2.399,00
item 89 – Valor Total .... r$ 2.399,00
dESErToS:
item 01
item 02
item 04
item 05
item 08
item 14
item 16
item 17
item 22
item 26
item 27
item 28
item 37
item 50
item 51
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item 54
item 62
item 63
item 65
item 76
item 77
item 78
item 81
item 83
item 85
item 86
item 87
item 110
item 123
item 131
item 132
fracaSSadoS:
item 66
item 67
item 75
item 79
item 80
item 82
item 116
item 133
EM faSE rEcUrSal:
item 126
Valor Total do certame: r$ 321.199,95
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 724544
PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2021-MP/Pa
objeto: aQUiSiÇÃo dE PÚlPiToS Para UTiliZaÇÃo EM EVENToS iNSTi-
TUcioNaiS do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 179/2018-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 060/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no 
tipo menor preço por grupo e, diante do julgamento do Pregoeiro designado 
pela PorTaria nº. 3334/2021-MP/PGJ, homologo o resultado do certame 
mencionado a favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
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$ 46.350,00,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 04 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 724556

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3749/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lEoNardo JorGE liMa caldaS, ProMoTor 
dE JUSTiÇa, Matrícula n.º 999.2696, lotado na Promotoria de Justiça de 
redenção, a importância de r$ 1.490,00 (hum mil, quatrocentos e noventa 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplica-
ção 13/10/2021 até 12/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.490,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 03 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3750/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JorGE aNToNio SilVa doS SaNToS, Mo-
ToriSTa, Matrícula n.º 999.1519, lotado no Serviço de Transporte, a im-
portância de r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 19/10/2021 até 
17/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-33 – despesas com locomoção - r$ 1.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 3.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 03 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 3751/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lUaNa da SilVa E SilVa, aSSESSora dE PJ 
dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3025, lotada na Promotoria de Justi-
ça de faro, a importância de r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
19/10/2021 até 18/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 300,00
3390-33 – despesas com locomoção - r$ 600,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 03 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3752/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a WilToN ToSHiHiro MoNTEiro YaMaMoTo, 
aSSESSor dE PJ dE 2ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2311, lotado na 
Promotoria de Justiça de Tomé-açu, a importância de r$ 900,00 (novecen-
tos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 20/10/2021 até 17/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 900,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 03 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3753/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a fraNciSco JaEldEr dE liMa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.905, lotado na Promotoria de Justiça 
de Mãe do rio, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 13/10/2021 até 
12/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo r$ 700,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física r$ 2.300,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 03 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3754/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MilToN rodriGUES dE carValHo, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2858, lotado na Promotoria 
de Justiça de Mocajuba, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
20/10/2021 até 17/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 300,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 03 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3755/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a roSEliTa araÚJo MiraNda, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.2036, lotada na Promotoria de Justiça 
de Monte alegre, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 18/10/2021 
até 17/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
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3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 2.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 03 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3756/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarilEUSa SoarES coElHo NoBrE, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1999, lotada na Promotoria 
de Justiça de augusto corrêa, a importância de r$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, pe-
ríodo de aplicação 13/10/2021 até 12/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 03 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 724039

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato do inquérito civil nº 004902-003/2021 MP/2ªPJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 2º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. JoSÉ 
GodofrEdo PirES doS SaNToS, torna pública a instauração do inquérito 
civil Nº 004902-003/2021.
informa que os termos da PorTaria já estão disponíveis no Portal de consultas 
deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.
Portaria nº 013/2021
data da conversão: 03/11/2021
objeto: indícios de violação dos princípios constitucionais na prática de 
atos de improbidade administrativa na apropriação irregular de salários 
de terceiros, por parte de agente público (esquema de “rachadinhas”) su-
postamente cometidos por servidores do Hospital fundação Santa casa de 
Misericórdia do Pará.
interessado: carlos José Queiroz Júnior
investigado: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
Promotor de Justiça: dr. JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS.

Protocolo: 724422
extrato de Procedimento Preparatório nº 105/2021-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 000424-151/2021, 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 105/2021
data da instauração: 02/11/2021
objeto: apurar possível conduta caracterizadora de improbidade adminis-
trativa, nos termos do artigo 9º, Vii da lei nº 8.429/92.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 724427
retiFicaÇÃo do croNoGraMa do editaL do 1º Processo 

seLetiVo siMPLiFicado-Pss-MPPa, PUBLicado No d.o.e Nº 34.735, 
de 15 de oUtUBro de 2021 e No site WWW.siPros.Pa.GoV.Br

oNde se LÊ:
aNeXo ii

croNoGraMa

aTiVidadES daTa/PErÍodo diaS ÚTEiS
Publicação do Edital de abertura do 1º PSS/MPPa 15/10/2021 01

realização da Primeira fase – inscrições 1º PSS/MPPa 18 a 
22/10/2021 05

realização da segunda fase – análise documental e
curricular do PSS livre concorrência

26/10 a 
11/11/2021 10

divulgação do resultado preliminar da segunda fase
–análise documental e curricular do PSS livre concorrência 12/11/2021 01

Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 
segunda fase – análise

documental e curricular do PSS livre concorrência
16/11/2021 01

Período de análise dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 
da segunda fase – análise

documental e curricular do PSS livre concorrência

17 a 
18/11/2021 02

divulgação do resultado dos recursos interpostos
contra o resultado preliminar da segunda fase do PSS livre concorrência / 

Divulgação do Resultado definitivo da segunda fase – Análise Documental e 
curricular do PSS livre concorrência / convocação para terceira fase

19/11/2021 01

Período de realização da Terceira fase – Entrevista pessoal do PSS livre 
concorrência

22 a 
25/11/2021 04

Resultado definitivo do PSS livre concorrência 26/11/2021 01

realização das segunda fase – análise documental e
curricular do PSS negros de cor preta ou parda

29 a 
30/11/2021 02

divulgação do resultado preliminar da segunda fase
– análise documental e curricular do PSS negros de cor preta ou parda 01/12/2021 01

Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 
segunda fase – análise documental e curricular do PSS negros de cor 

preta ou parda
02/12/2021 01

Período de análise dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 
da segunda fase–análise documental e curricular do PSS negros de cor 

preta ou parda

03 a 
06/12/2021 02

Divulgação do Resultado definitivo da segunda fase – Análise Documental 
e curricular do PSS negros de cor preta ou parda / convocação para 

terceira fase
07/12/2021 01

Período de realização da Terceira fase – Entrevista pessoal e processo de 
heteroidentificação complementar do PSS negros de cor preta ou parda

09 a 
16/12/2021 06

Divulgação do Resultado preliminar do processo de heteroidentificação 
complementar do PSS negros de cor preta ou parda 10/12/2021 01

Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar do 
processo de heteroidentificação complementar do PSS negros de cor preta 

ou parda
13/12/2021 01

Período de análise dos recursos interpostos contra o resultado preliminar 
do processo de heteroidentificação complementar do PSS negros de cor 

preta ou parda
14/12/2021 01

divulgação do resultado dos recursos interpostos contra o resultado 
preliminar do processo de heteroidentificação complementar do PSS negros 

de cor preta ou parda
15/12/2021 01

Resultado definitivo do PSS negros de cor preta ou parda
 17/12/2021 01

ToTal diaS PrEViSTo  40 dias úteis

Leia-se:
aNeXo ii

croNoGraMa

aTiVidadES daTa/PErÍodo diaS ÚTEiS
Publicação do Edital de abertura do 1º PSS/MPPa 15/10/2021 01

realização da Primeira fase – inscrições 1º PSS/MPPa 18 a 22/10/2021 05
realização da segunda fase – análise documental e

curricular do PSS livre concorrência
26/10 a 

05/11/2021 06

divulgação do resultado preliminar da segunda fase
–análise documental e curricular do PSS livre concorrência 08/11/2021 01

Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 
segunda fase – análise

documental e curricular do PSS livre concorrência
09/11/2021 01

Período de análise dos recursos interpostos contra o resultado prelimi-
nar da segunda fase – análise

documental e curricular do PSS livre concorrência
17 a 18/11/2021 02

divulgação do resultado dos recursos interpostos
contra o resultado preliminar da segunda fase do PSS livre concorrência 

/ Divulgação do Resultado definitivo da segunda fase – Análise Documen-
tal e curricular do PSS livre concorrência / convocação para terceira fase

19/11/2021 01

Período de realização da Terceira fase – Entrevista pessoal do PSS livre 
concorrência 24 a 25/11/2021 02

Resultado definitivo do PSS livre concorrência 26/11/2021 01
realização das segunda fase – análise documental e

curricular do PSS negros de cor preta ou parda 09 e 10/11/2021 02

divulgação do resultado preliminar da segunda fase
– análise documental e curricular do PSS negros de cor preta ou parda 11/11/2021 01

Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 
segunda fase – análise documental e curricular do PSS negros de cor 

preta ou parda
12/11/2021 01

Período de análise dos recursos interpostos contra o resultado prelimi-
nar da segunda fase–análise documental e curricular do PSS negros de 

cor preta ou parda
17 a 18/11/2021 02

Divulgação do Resultado definitivo da segunda fase – Análise Documen-
tal e curricular do PSS negros de cor preta ou parda / convocação para 

terceira fase
19/11/2021 01

Período de realização da Terceira fase – Entrevista pessoal e processo de 
heteroidentificação complementar do PSS negros de cor preta ou parda 24/11 a 

01/12/2021
06

Divulgação do Resultado preliminar do processo de heteroidentificação 
complementar do PSS negros de cor preta ou parda 26/11/2021 01
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Período para interposição de recurso contra o resultado preliminar do 
processo de heteroidentificação complementar do PSS negros de cor 

preta ou parda
29/11/2021 01

Período de análise dos recursos interpostos contra o resultado prelimi-
nar do processo de heteroidentificação complementar do PSS negros de 

cor preta ou parda
30/11/2021 01

divulgação do resultado dos recursos interpostos contra o resultado 
preliminar do processo de heteroidentificação complementar do PSS 

negros de cor preta ou parda
01/12/2021 01

Resultado definitivo do PSS negros de cor preta ou parda
 02/12/2021 01

ToTal diaS PrEViSTo  34 dias úteis

Belém(Pa), 4 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 724379
extrato da recoMeNdaÇÃo Nº 003/2021 – 1ª PJcdcci-MP/Pa
origem: 1ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cida-
dania de icoaraci
recomendação Nº 003/2021 – MP/1ª PJ cÍVEl
data da recomendação: 26/10/2021
fundamento legal: constituição federal (artigos 127 e 129, inciso ii); lei 
complementar 75/93 (art. 5º, incisos i, ii, alínea “d”, e inciso V, alínea 
“a”); artigo 6º, XX da lei complementar 75/93; art. 129, inciso ii, da 
constituição federal
objeto: rEcoMENdar ao ESTado do Pará, por intermédio da Secretaria 
de Estado de Educação - SEdUc que mantenha as aulas de forma remota, 
para todos os alunos da E.E.E.f. crUZEiro do SUl, pelo período de 60 
(sessenta) dias; no mesmo prazo (60 dias), adote providências no sentido 
de receber os alunos, professores e servidores para as atividades de forma 
presencial, com estrutura adequada para ministrar as aulas, com quali-
dade e segurança. SiNara loPES liMa dE BrUYNE, Promotor de Justiça 
em exercício na 1ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e 
cidadania de icoaraci.
icoaraci/Belém-Pa, em 03/11/2021

Protocolo: 724342
extrato da Portaria nº 062/2021 – Procedimento Preparatório 
nº 000465-151/2021
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 000465-151/2021 que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração: 062/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apura a conduta de a. c. P.de o. Jr., que exercia o cargo de Procu-
rador do Estado do Pará, e teria extraviado os autos dos processos judiciais 
n° 0011981-17.2011.8.14.0301, 000077266.2010.8.14.0124 e 000087-
25.2011.8.14.0124, que estavam consigo sob carga para manifestação do 
Estado do Pará.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 724328
extrato da Portaria nº 061/2021 – inquérito civil nº 000295-
151/2019.
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do inquérito civil 
nº 000295-151/2019 que se encontra à disposição na sede do Ministério 
Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
PorTaria de instauração: 061/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar a possível irregularidade na celebração do contrato n° 
305/2016 celebrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SESMa) para a 
locação de imóvel para funcionamento da sede do SaMU.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 724324
PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2021-MP/Pa
oBJETo: aquisição de Medicamentos e Materiais Médicos para uso no de-
partamento Médico e odontológico do MPE-Pa
terMo de reVoGaÇÃo ParciaL da HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista a publicação do resultado de Homologação do Pregão Ele-
trônico nº. 040/2021-MP/Pa, em 01 de outubro de 2021.
considerando os subitens 9.15 e 9.16 do edital, que trata de uma empresa 
qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, declarar-se 
vencedora mesmo estando com restrição fiscal ou trabalhista, tornar-se 

plenamente habilitada, caso apresente o documento regularizado no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis, após a divulgação do resultado.
considerando que a empresa NordESTE HoSPiTalar iMPorTaÇÃo E EX-
PorTaÇÃo lTda, também qualificada como Microempresa, foi declarada 
vencedora em relação aos iTENS 01, 02, 06, 07, 08, 16, 18, 21, 27, 32, 42 
e 43, nos termos dos subitens 9.15 e 9.16 acima citados, não apresentou 
a certidão de regularidade fiscal municipal dentro do prazo legal exigido.
considerando o princípio da autotutela que possibilita à administração re-
ver seus atos a qualquer tempo, rEVoGo para todos os efeitos previstos 
em lei, o resultado da adjudicação e homologação da empresa NordESTE 
HoSPiTalar iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, em relação aos iTENS 
01, 02, 06, 07, 08, 16, 18, 21, 27, 32, 42 e 43, determinando sua iNaBili-
TaÇÃo no certame, uma vez que a mesma não cumpriu o prazo estabeleci-
do para apresentar a certidão retromencionada, sem prejuízo do resultado 
das demais empresas habilitadas no certame.
determino, ainda, que seja realizado o retorno da fase de habilitação no 
Sistema Comprasnet, para convocação das propostas classificadas em or-
dem sucessiva de lance, nos itens da empresa acima citada, tornados sem 
efeito com a sua inabilitação.
04.922.653/0001-89– NordESTE HoSPiTalar iMPorTacao E EXPorTa-
cao lTda – ToTal: r$ 13.337,58:
item 01 – Valor Total .... r$ 290,00
item 02 – Valor Total .... r$ 300,00
item 06 – Valor Total .... r$ 675,00
item 07 – Valor Total .... r$ 1.005,00
item 08 – Valor Total .... r$ 1.205,00
item 16 – Valor Total .... r$ 315,00
item 18 – Valor Total .... r$ 2.060,00
item 21 – Valor Total .... r$ 290,00
item 27 – Valor Total .... r$ 331,08
item 32 – Valor Total .... r$ 135,50
item 42 – Valor Total .... r$ 3.350,00
item 43 – Valor Total .... r$ 3.380,00
Belém-Pa, 28 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 724272
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos (trimestral)
Nº da ata de registro de Preços: 009/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 002/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e MaSSar Pro-
TEÇÃo E HiGiENE lTda
cNPJ: 36.452.002/0001-69
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE ProTETor facial 
(“facE SHiEld”)
data da assinatura: 04/05/2021
Vigência: 06/05/2021 a 06/05/2022
Preço registrado: 

item descrição QTd V.Unit V. Total
Unid. 

forneci-
mento

fabri-
cante

Mar-
ca

01

ProTETor facial ( face 
Shield )  constituída de coroa e 

carneira de plástico, visor frontal 
articulável transparente, que 
impossibilite a deformação de 
imagem, em material plástico, 
meio de fixação ajustável, não 
descartável, lavável, dimensões 

mínimas: espessura 0,5mm, 
largura 240mm e altura 240mm. 
a viseira deverá possuir afasta-

mento que
permita o uso concomitante 

de óculos.
 

500 r$ 
14,00

r$ 
7.000,00 UNd inno-

vare
inno-
vare

 

Valor Total da Proposta: r$ 7.000,0000 - Sete Mil reais
 

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 652533

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: 042/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 008/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa cro-
No coMErcio E diSTriBUicao EirEli (cNPJ nº 22.003.386/0001-28)
objeto: registro de Preços para aquisição de nobreaks
data da assinatura: 05/08/2021
Vigência: 06/08/2021 a 06/08/2022
Preços registrados:
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iTEM dEScriÇÃo
QTd cÓdiGo coM-

PraSNET
PrEÇo UNi-

Tário
Valor ToTal MáXi-

Mo do iTEM
628 368608 r$ 649,99 r$ 408.193,72

01

NoBrEaK dE 1,2 KVa
Configurações específicas mínimas obrigatórias:

Ø Potência: 1200Va/600W.
Ø Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático.

Ø Tensão de Saída: 115V.
Ø Microprocessado com Tecnologia riSc/flaSH ou ciSc

Ø filtro de linha.
Ø alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no nobreak como anormalidades na rede 

elétrica e final do tempo de autonomia.
Ø função mute.

Ø forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM.
Ø Botão liga/desliga temporizado.

Ø recarga automática das baterias: mantém as baterias em plena carga.
Ø Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.

Ø função True rMS.
Ø rendimento Mínimo: 90% (para operação rede) e 80% (para operação bateria).

Ø Baterias internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 5ah (poderá ser aceito equipamento com uma só bate-
ria, porem que tenha a carga mínima necessária ao funcionamento do equipamento).

Ø Tempo de transferência inversor: < 0,8 ms.
Ø Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBr 14136.

Ø Autoteste na Partida: Afim de verificar o funcionamento ideal do equipamento.
Ø Partida a frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica.

Ø circuito desmagnetizador.
Ø Proteção contra:

Ø descarga total das baterias.
Ø Surtos de Tensão.

Ø Sobreaquecimento Transformador.
Ø curto-circuito no inversor.

Ø Sub/sobretensão da rede elétrica.
Marca KVa - ModElo KSB

 

iTEM dEScriÇÃo coTa 
rESErVada

QTd cÓdiGo coM-
PraSNET

PrEÇo UNi-
Tário

Valor ToTal 
MáXiMo do iTEM

122 368608 r$ 649,99 r$ 79.298,78

02

NoBrEaK dE 1,2 KVa
Configurações específicas mínimas obrigatórias:

Ø Potência: 1200Va/600W.
Ø Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático.

Ø Tensão de Saída: 115V.
Ø Microprocessado com Tecnologia riSc/flaSH ou ciSc

Ø filtro de linha.
Ø alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no nobreak como anormalidades na rede 

elétrica e final do tempo de autonomia.
Ø função mute.

Ø forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM.
Ø Botão liga/desliga temporizado.

Ø recarga automática das baterias: mantém as baterias em plena carga.
Ø Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.

Ø função True rMS.
Ø rendimento Mínimo: 90% (para operação rede) e 80% (para operação bateria).

Ø Baterias internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 5ah (poderá ser aceito equipamento com uma só 
bateria, porem que tenha a carga mínima necessária ao funcionamento do equipamento).

Ø Tempo de transferência inversor: < 0,8 ms.
Ø Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBr 14136.

Ø Autoteste na Partida: Afim de verificar o funcionamento ideal do equipamento.
Ø Partida a frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica.

Ø circuito desmagnetizador.
Ø Proteção contra:

Ø descarga total das baterias.
Ø Surtos de Tensão.

Ø Sobreaquecimento Transformador.
Ø curto-circuito no inversor.

Ø Sub/sobretensão da rede elétrica.
Marca KVa – ModElo KSB

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: rua 27 nº 71, Qd 57 lote 16 Sala 04 – Jardim 
Santo antônio, Goiânia - Go, cEP 74.853-400, Telefone: (62) 3954-0456 , 
E-mail: goianiacrono@gmail.com

Protocolo: 688696
extrato da Portaria nº 01/2021 – MP/PJMa-2º cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do inquérito civil SiMP Nº 000109–157/2019 que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua rui 
Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte 
alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 01/2021 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNiciPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: apuração de supostas ilegalidades/irregularidades apontadas 

no Processo licitatório 041/2019, para a aquisição de uma motoniveladora 
para ser utilizada nos serviços de terraplanagem nas zonas urbana e rural 
de Monte alegre, com base no decreto nº 156/2019 que declara situação 
de emergência devidos às chuvas torrenciais
david Terceiro Nunes Pinheiro – Promotor de Justiça respondendo pelo 2º 
cargo da PJMa

Protocolo: 724051
Portaria Nº 3757/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o pleito do Promotor de Justiça Natural do 2.º cargo de PJ 
de Tucuruí em requerimento datado de 21/10/2021
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 56, iX, alínea “f” da lei complementar nº 057, de 6 de 
julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará)
coNSidEraNdo as atribuições de caráter geral criminal do Grupo de atu-
ação Especial no combate ao crime organizado – GaEco
coNSidEraNdo o Processo Judicial Eletrônico n.º 
0000223.70.2018.8.140061 (PJE)
r E S o l V E:
aUToriZar o Grupo de atuação especial no combate ao crime organiza-
do - GaEco a prestar o auxílio solicitado, em conjunto ou isoladamente, 
ao Promotor de Justiça luiz alberto almeida Presotto, titular da 2.ª PJ 
de Tucuruí, ou quem suas vezes fizer, na apuração dos fatos referente ao 
Processo Judicial Eletrônico 0000223-70.2018.8.14.00614 (PJE), conforme 
solicitação constante no ofício n.º 482/2021-MP/GaEco, em tudo respei-
tados os direitos e garantias que assistem as pessoas envolvidas, conforme 
o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 03 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 724089
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 1º cargo da Promotoria de Justiça da infân-
cia e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 023/2007 do 
cNMP de 17/09/2006, torna pública a recomendação nº 003/2021 – MP/4ª 
PJiJ no bojo dos autos do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na 
rodovia Br 316, Km 08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
rEcoMENdaÇÃo N.003/2021-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000252-450/2020
oBJETo: rEcoMENdar, com base no art. 5º, parágrafo único, iV, da lei 
complementar nº 12/94, e art. 27, parágrafo único, iV, da lei nº 8.625/93, 
à Secretária de Educação do Município de Ananindeua, com a finalidade 
de realizar ações para o aumento da oferta de vagas em creches públicas, 
com vistas a ampliar o atendimento da demanda manifesta e desenvolver 
esforços para a garantia da universalização da pré-escola, obrigatória para 
as crianças de 4 a 5 anos (art. 208, i da cf), meta que deveria ter sido 
alcançada até 2016.
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo - Promotora de Justiça

Protocolo: 724218
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 1º cargo da Promotoria de Justiça da infân-
cia e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 023/2007 do 
cNMP de 17/09/2006, torna pública a recomendação nº 004/2021 – MP/4ª 
PJiJ no bojo dos autos do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na 
rodovia Br 316, Km 08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
rEcoMENdaÇÃo N.004/2021-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000107-450/2021
oBJETo: rEcoMENdar ao MUNicÍPio dE aNaNiNdEUa, representado 
na seara executiva por seu Prefeito Municipal, que proceda à readesão 
à Busca ativa Escolar, Plataforma disponibilizada pelo fundo das Nações 
Unidas para infância – UNicEf, tendo em vista que, em 2021, começou 
um novo ciclo nas gestões municipais; rEcoMENdar ao MUNicÍPio dE 
aNaNiNdEUa E SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo que instituam um 
Programa Municipal de combate à evasão escolar.
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo - Promotora de Justiça

Protocolo: 724232
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eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 1º cargo da Promotoria de Justiça da infân-
cia e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 023/2007 do 
cNMP de 17/09/2006, torna pública a recomendação nº 005/2021 – MP/4ª 
PJiJ no bojo dos autos do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na 
rodovia Br 316, Km 08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
rEcoMENdaÇÃo N.005/2021-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000106-450/2021
oBJETo: rEcoMENdar que a Secretaria de Educação do Município crie 
propostas para atendimento ao público de crianças e adolescentes em si-
tuação de distorção idade-série, impulsionando os estudantes a uma tra-
jetória de sucesso escolar, com ações integradas em três níveis de gestão 
(gestão da rede de ensino, gestão da escola e gestão da sala de aula);
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo - Promotora de Justiça

Protocolo: 724238
Ratificação de Adesão a Ata de Registro de Preços
adesão a ata de registro de Preços nº: 003/2021-MP/Pa.
Órgão Gerenciador: UNiVErSidadE fEdEral dE SaNTa Maria/UfSM 
(cNPJ 95.591.764/0001-05)
Órgão não participante: Ministério Público do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.960/0001-58)
Fornecedor beneficiário: Approach Tecnologia Ltda (CNPJ 24.376.542/0001-21)
objeto: adesão à ata de registro de Preços vinculado ao Pregão Eletrônico 
nº 158/2020-UFSM, aquisição de duas unidades de firewall, com suporte 
e garantia e licença de proteção, dois serviços de instalação de firewall e 
duas unidades de treinamento oficial de firewall.
Valor Total: r$ 1.141.824,00 (hum milhão, cento e quarenta e um mil, 
oitocentos e vinte e quatro reais);
fundamento legal: decreto federal nº 7.892/2013 e decreto Estadual nº 
991/2020.
data da assinatura: 03/11/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760
Elemento de despesa: 3390-40.
fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 724541
extrato de Procedimento Preparatório nº 102/2021-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 000468-151/2021, 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 102/2021
data da instauração: 31/10/2021
objeto: apurar supostas irregularidades no descarte de livros e documen-
tos públicos sem observância das prescrições legais por agentes públicos 
da Secretaria Municipal de Educação de Belém.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 724450
extrato de Procedimento Preparatório nº 105/2021-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 000424-151/2021, 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 105/2021
data da instauração: 02/11/2021
objeto: apurar possível conduta caracterizadora de improbidade adminis-
trativa, nos termos do artigo 9º, Vii da lei nº 8.429/92.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 724440

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 057/2021-MP/3ªPJ
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de 
Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de 
Paragominas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas, com fundamento no 
art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 4º, inc. Vi, da 
Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, 
da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil, PorTaria nº 057/2021-MP/3ªPJ, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro 
célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 
3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 057/2021-MP/3ªPJ
requerido: carla Érica da SiVa SaNToS.
objeto: apurar crime previsto no art. 50, da lei 9.605/98.
PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo da PJ de Parago-
minas, respondendo pela 3ª PJ Paragominas

Protocolo: 724460

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 126/2021/GaB/MPcM-Pa, de 
26.10.2021,
Publicada no doE Nº 34.753 de 29.10.2021.
Portaria n° 126/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
I – Designar os servidores abaixo para atuar como fiscal e suplente nas 
seguintes contratações: 

fiScal SUPlENTE coNTraTo Nº oBJETo

Maria roSETE ViaNa dE 
SoUZa BraSil

aliNE doS SaNToS 
oliVEira 07/2021/MPcM-Pa

contratação de geren-
ciamento e fornecimento 
de Vale-alimentação, na 

forma de cartão eletrônico, 
magnético, ou de tecnolo-
gia similar que possibilitem 

a aquisição de gêneros 
alimentícios “in natura”

raPHaEl BriTo dE 
PaiVa

 

iraNildo raMoS da 
ENcarNaÇÃo 08/2021/MPcM-Pa

Prestação de serviços de 
iNTErNET dEdicada de 

200 Mbps(/29), com forne-
cimento de serviços geren-
ciados para segurança de 

perímetro de rede firewall/
UTM, monitoramento e 

rádios Wifi

ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de outubro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício

Protocolo: 724388

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 2º termo aditivo ao contrato nº 06/2019-MPcM/Pa
objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência inicial-
mente pactuado, a contar de 11 de outubro de 2021.
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará
contratada: Elite Serviços de Segurança Eirelli
data da assinatura: 08/10/2021
Vigência: 11/10/2021 a 10/10/2022
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339037
ordenador: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral do MPcM, em 
exercício

Protocolo: 724368
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MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021- Pe-PMa 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços 
de Transporte Escolar Terrestre Para atender a demanda da rede Pública 
Municipal e Estadual de Ensino no Município de abaetetuba/Pa.  Nos termos 
da ata da Sessão, o pregoeiro, torna público o resultado da licitação e julga-
mento das propostas à respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo a lei 
e ao mérito, o Secretário de Educação, cultura e desporto de abaetetuba/Pa, 
Sr. Jefferson Felgueiras de Carvalho, resolve: tornar público a HOMOLOGA-
ÇÃo do Pregão Eletrônico nº 025/2021- PE-PMa supracitado à adjudicatária: 
Transporte rodo-Norte ltda - Epp, cNPJ 23.829.190/0001-50, vencedora dos 
itens: 01 a 43 no valor unitário de r$ 8,35. ordenador de despesas: Jef-
ferson Felgueiras de carvalho.

resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo(seMec)
PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2021-Pe-PMa 

objeto: registro de Preço Para contratação de Empresas Para Prestação de 
Serviços Especializados em Emissão de fotocópias, impressão e Encaderna-
ção. Visando atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
cultura e desporto de abaetetuba/Pa.  Nos termos da ata da Sessão, o prego-
eiro, torna público o resultado da licitação e julgamento das propostas à res-
pectiva vencedora. desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, o Secretário 
de Educação, Cultura e Desporto de Abaetetuba/PA, Sr. Jefferson Felgueiras 
de carvalho, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo do Pregão Eletrônico 
nº 027/2021-PE-PMa supracitado às adjudicatárias: anjos & anjos ltda - Epp, 
cNPJ 06.069.753/0001-30, vencedora do item: 01 (r$ 0,08), totalizando o 
valor global de r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); ferreira Quaresma ltda - 
Epp, cNPJ 17.072.242/0001-93, vencedora dos itens: 03 (r$ 0,43), 05 (r$ 
1,10), 06 (r$ 2,00), 07 (r$ 2,80), 11 (r$ 0,35), 12 (r$ 2,50) e 13 (r$ 7,90), 
totalizando o valor global de r$ 1.123.650,00; e G W rodrigues comercio 
e Servicos - Eireli - Epp, cNPJ 18.892.100/0001-35, vencedora dos itens: 
02 (0,08), 04 (0,23), 08 (r$ 9,99), 09 (r$ 13,00), 10 (r$ 12,00) e 14 (r$ 
7,10), totalizando o valor global de r$ 730.595,00. Ordenador: Jefferson 
Felgueiras de carvalho.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
reGistro de PreÇos Nº 028/2021- Pe-PMa 

Processo adMiNistratiVo: N° 084/2021-PMa 
o Município de abaetetuba/Pa, através da secretaria Municipal edu-
cação, cultura e desporto de abaetetuba/Pa, resolve registrar os preços 
da ata de registro de Preços de Nº: 028/2021- PE-PMa, oriundo do PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 027/2021-PEPPMa, que possui por objeto registro de 
Preço Para contratação de Empresas Para Prestação de Serviços Especializa-
dos em Emissão de fotocópias, impressão e Encadernação. Visando atender 
às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, cultura e desporto 
de abaetetuba/Pa, cujos fornecedores registrados são: anjos & anjos ltda 
- Epp, cNPJ 06.069.753/0001-30, vencedora do item: 01 (r$ 0,08), totalizan-
do o valor global de r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); ferreira Quaresma 
ltda - Epp, cNPJ 17.072.242/0001-93, vencedora dos itens: 03 (r$ 0,43), 
05 (r$ 1,10), 06 (r$ 2,00), 07 (r$ 2,80), 11 (r$ 0,35), 12 (r$ 2,50) e 13 
(r$ 7,90), totalizando o valor global de r$ 1.123.650,00; e G W rodrigues 
comercio e Servicos - Eireli - Epp, cNPJ 18.892.100/0001-35, vencedora dos 
itens: 02 (0,08), 04 (0,23), 08 (r$ 9,99), 09 (r$ 13,00), 10 (r$ 12,00) 
e 14 (r$ 7,10), totalizando o valor global de r$ 730.595,00. Valor Global 
registrado na presente arP é de r$ 1.870.245,00. Vigência: 27/10/2021 a 
27/10//2022. a íntegra da arP estará disponível na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/Pa e na página do Tribunal de contas dos Municípios 
- TcM. Órgão Gerenciador: secretaria Municipal educação, cultura e 
desporto de abaetetuba/Pa.

eXtrato do coNtrato 
Processo adMiNistratiVo nº 084/2021-PMa 

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2021-Pe-PMa
oBJETo: contratação de Empresas Para Prestação de Serviços Especializados 
em Emissão de fotocópias, impressão e Encadernação. Visando atender às 
Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, cultura e desporto de 
abaetetuba. contratante: Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal, 
cNPJ: 21.763.283/0001-01.  contratadas: coNTraTo Nº 195/2021-PE-P-
Ma - anjos & anjos ltda - Epp, cNPJ 06.069.753/0001-30, Valor global de 
r$  9.600,00; coNTraTo Nº 196/2021-PE-PMa, ferreira & Quaresma ltda 
- Epp, cNPJ 17.072.242/0001-93, Valor Global de r$ 674.190,00; coNTra-
To: 197/2021-PE-PMa, GW rodrigues comércio Serviços - Eirelli - Epp, cNPJ 
18.892.100/0001-35, Valor Global de r$ 438.357,00. Vigência: 03/11/2021 a 
31/12/2021. Ord. Desp.: Jefferson Felgueiras de carvalho.

Processo adMiNistratiVo Nº 097/2021-PMa
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021-Pe-PMa 

oBJETo: contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços 
de Transporte Escolar Terrestre Para atender a demanda da rede Pública 
Municipal e Estadual de Ensino no Município de abaetetuba/Pa. contratante: 
Secretaria Municipal de Educação, cultura e desporto/fundo Municipal, cNPJ 
sob n° 21.763.283./0001-01.  contratada: coNTraTo Nº 2021/198-PE-PMa 
- Transporte rodo-Norte ltda, cNPJ 23.829.190/0001-50, Valor Global de r$ 
8.317.201,20. Vigência: 04/11/2021 a 04/11/2022. Ord. Desp. Jefferson 
Felgueiras de carvalho.

Protocolo: 724730

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÁGUA AZUL DO NORTE

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de ÁGUa aZUL do Norte
resULtado da cHaMada PÚBLica Nº 072/2021-00002

o fundo Municipal de Educação de água azul do Norte informa o resultado da 
chamada pública nº 072/2021-00002, aquisição de Gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural ou suas organizações, 
destinado ao Programa Nacional de alimentação Escolar- PNaE. Em conso-
nância com o §1º do art.14 da lei nº11.947/2009 e nas resoluções cd/fNdE 
nº 26/2013 e cd/fNdE nº 4/2015 e lei 8.666/93. Vencedores: coopera-
tiva dos Produtores rurais da região de carajás-cooper, associação 
das Mulheres Produtoras do P.a. esperança.

Protocolo: 724732

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de ÁGUa aZUL do Norte
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

cHaMada PUBLica Nº 072/2021-00002
No dia 27/10/2021 foi adjudicado e no dia 03/11/2021 foi homologado chamada 
pública nº 072/2021-000024, objeto. aquisição de Gêneros alimentícios da agri-
cultura familiar e do Empreendedor familiar rural ou suas organizações, desti-
nado ao Programa Nacional de alimentação Escolar- PNaE. Em consonância com 
o §1º do art.14 da lei nº11.947/2009 e nas resoluções cd/fNdE nº 26/2013 
e cd/fNdE nº4/2015 e lei 8.666/93. Vencedores: cooperativa dos Produtores 
rurais da região de carajás-cooPEr, no valor de r$ 127.356,00 (cento e Vinte 
Sete Mil, Trezentos e cinquenta Seis reais), associação das Mulheres Produtoras 
do P.a. Esperança no valor r$ 211.680,54 (duzentos e onze Mil, Seiscentos e 
oitenta reais e cinquenta e Quatro centavos).

Protocolo: 724734

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
PreGÃo eLetrÔNico srP 65/2021

objeto registro de preço para futura e eventual aquisição de extintores de in-
cêndio, bem como serviço de recarga, visando atender as necessidades das Se-
cretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Muni-
cipal de assistência e promoção social e Secretária Municipal de administração e 
finanças. data de abertura: 24/11/2021 as 10h (horário de Brasília). abertura: 
https://licitanet.com.br/  Edital disponível: Site de Prefeitura https://altamira.
pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa. Plataforma do licitanet e no setor de li-
citações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem. 
rodolfo regis Nogueira cabral,Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP 61/2021
com objeto registro de preço para futura e eventual contratação de empresas do 
ramo pertinente para o fornecimento de GáS MEdiciNal (oXiGÊNio), destinado 
a manutenção do Hospital Geral de altamira São rafael, UPa- Unidade de Pronto 
atendimento, Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SaMU 192) e atenção 
domiciliar (homecare) desta Secretaria Municipal de Saúde. data de abertura: 
23/11/2021 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. Platafor-
ma do licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. 
acesso dois, 530 Bairro Premem - altamira, Pará. rodolfo regis Nogueira 
cabral, Pregoeiro

Protocolo: 724736

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ

ato aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2021

Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a registro de 
preço para futuro e eventual coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE VEÍcUlo lEVE, dESTi-
Nado a aTENdEr a NEcESSidadES da froTa da PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE aUrora do Pará. a análise e julgamento será no dia 19 de novembro 
de 2021 por meio do eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 
980389, às 08:30hs.
o edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.
php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com tam-
bém poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente 
de licitações (cPl) localizada na rua raimunda Mendes de Queiros nº306. 
Bairro vila Nova aurora do Pará/Pa, cEP: 68658-000, nos dias úteis, no horá-
rio de 08:00hs às 14:00hs a partir da data da publicação.

raFaeL de aGUiar MeNdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 724742
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aVisos de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia N° 3-004/2021 
objeto: execução da seguinte obra: construção da Escola Maria rosangela 
carvalho da conceição, localizada na tv. Padre João Urbani, bairro Pedreira, 
s/n, município de Barcarena, Pa. abertura: 08/12/2021 as 09:00h. o edital 
encontra-se disponível na sala da cPl, em dia de expediente das 08:00 às 
17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na av. cronge da Silveira, n°. 438 
- altos - Pc. conego B. campos, bairro comercial, cEP: 68.445-000. o edi-
tal também poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da transparência 
(Governo Transparente - Prefeitura Municipal de Barcarena) no seguinte en-
dereço/link:governotransparente.com.br/transparencia/43829489/consultar-
licitacao?datainfo=MTiwMjExMTaxMTaxN1BQUa==&clean=false,ou no portal 
do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”). demais informações no 
departamento de licitações e contratos, em dia de expediente das 08:00 às 
17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br,ou ainda 
pelos telefones: (91) 99393-6685 - (91) 3753-3341. thais silva Quaresma 
- Presidente da cPL.

coNcorrÊNcia N° 3-005/2021 
objeto: execução da seguinte obra: construção da Escola M.E.i.f rio cafezal, 
localizada no rio cafezal, zona rural do município de Barcarena, Pa. abertura: 
09/12/2021 as 09:00h. o edital encontra-se disponível na sala da cPl, em 
dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na 
av. cronge da Silveira, n°. 438 - altos - Pc. conego B. campos, bairro comer-
cial, cEP: 68.445-000. o edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, 
no portal da transparência (Governo Transparente - Prefeitura Municipal de 
Barcarena) no seguinte endereço/link: governotransparente.com.br/trans-
parencia/43829489/consultarlicitacao?datainfo=MTiwMjExMTaxMTaxN1B-
QUa==&clean=false,ou no portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo
-obras”). demais informações no departamento de licitações e contratos, em 
dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@
barcarena.pa.gov.br,ou ainda pelos telefones: (91) 99393-6685 - (91) 3753-
3341. thais silva Quaresma - Presidente da cPL.

coNcorrÊNcia N° 3-006/2021 
objeto: execução da seguinte obra: construção da Escola M.E.i.f lúcia Nunes 
dos Santos, localizada no ramal Bacharela, s/n, zona rural do município de 
Barcarena, Pa. abertura: 10/12/2021 as 09:00h. o edital encontra-se dispo-
nível na sala da cPl, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da 
prefeitura, localizado na av. cronge da Silveira, n°. 438 - altos - Pc. conego 
B. campos, bairro comercial, cEP: 68.445-000. o edital também poderá ser 
adquirido, gratuitamente, no portal da transparência (Governo Transparente 
- Prefeitura Municipal de Barcarena) no seguinte endereço/link: governotrans-
parente.com.br/transparencia/43829489/consultarlicitacao?datainfo=M-
TiwMjExMTaxMTaxN1BQUa==&clean=false, ou no portal do jurisdicionado 
do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”). demais informações no departamento de 
licitações e contratos, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através 
do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br,ou ainda pelos telefones: (91) 
99393-6685 - (91) 3753-3341. thais silva Quaresma - Presidente da cPL.

coNcorrÊNcia N° 3-007/2021 
objeto: execução da seguinte obra:construção da Escola M.E.i.f São felipe, 
localizada na Pa 151, km 06, comunidade São felipe, zona rural do municí-
pio de Barcarena, Pa. abertura: 14/12/2021 as 09:00h. o edital encontra-se 
disponível na sala da cPl, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no 
prédio da prefeitura, localizado na av. cronge da Silveira, n°. 438 - altos 
- Pc. conego B. campos, bairro comercial, cEP: 68.445-000. o edital tam-
bém poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da transparência (Gover-
no Transparente - Prefeitura Municipal de Barcarena) no seguinte endereço/
link:governotransparente.com.br/transparencia/43829489/consultarlicita-
cao?datainfo=MTiwMjExMTaxMTaxN1BQUa==&clean=false,ou no portal do 
jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”). demais informações no 
departamento de licitações e contratos, em dia de expediente das 08:00 às 
17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br,ou ainda 
pelos telefones: (91) 99393-6685 - (91) 3753-3341. thais silva Quaresma 
- Presidente da cPL.

Protocolo: 724746

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aViso de LicitaÇÃo

rdc - reGiMe de coNtrataÇÃo diFereNciado Nº B/2021-001 
Tipo Menor Preço. objeto: contratação integrada de serviços especializados de 
engenharia para elaboração dos projetos complementares executivos e execução 
de obras necessárias à Urbanização da orla da Praia de ajuruteua - Etapa i, no 
município de Bragança - Pará. abertura: 07/12/2021 às 10:00. Edital e infor-
mações no site: www.tcm.pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br.

rdc - reGiMe de coNtrataÇÃo diFereNciado Nº B/2021-002 
Tipo Menor Preço. objeto: contratação de serviços especializados de enge-
nharia para elaboração dos projetos complementares executivos e execução 
de obras necessárias à obras do Trecho 1 do Projeto de revitalização E Ur-
banização da orla do rio caeté, no município de Bragança - Pará. abertura: 
09/12/2021 às 10:00. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site 
www.braganca.pa.gov.br. Marianne souza da silva - Presidente da co-
missão Permanente de Licitação.

Protocolo: 724748

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2021

coNtrataNte - PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo, coNtra-
tado: N. r. da siLVa - eireLi - cNPJ/Mf nº 15.837.895/0001-90 - con-
trato administrativo nº. 259/2021 fMS, no valor de r$: 29.714,00 (Vinte e 
nove mil e setecentos e catorze reais), oBJETo: fornecimento de Pneus, para 
atendimento das atividades fins do Fundo Municipal de Saúde. Dotação: 10 
301 0202 2.007 - Manutenção do PaB-fiXo; 10 302 0238 2.020 - Manutenção 
da Média complexidade; 10 305 0235 2.022 - Manutenção da Vigilância em 
Saúde; 10 122 0004 2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; 
3.3.90.30.00 - Material de consumo. Vigência: 26/10/2021 a 31/12/2021.

elysson Leonarde Kloss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 724749

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo GraNde do araGUaia-Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2021-09 seoB
o Município de Brejo Grande do araguaia torna público que realizará licitação, 
tipo menor preço global. oBJETo: contratação de empresa especializada para 
a recuperação de 12 (doze) km de estradas na vicinal de Vila Santa rita, zona 
rural do município de Brejo Grande do araguaia. aBErTUra: 22/11/2021. 
Horário: 09h00min. local: Setor de licitação da Prefeitura Municipal. in-
formações e aquisição do Edital: (www.brejograndedoaraguaia.pa.gov.br), 
(www.tcm.pa.gov.br), e no Setor de licitação na av. 13 de Maio, nº 272, 
centro, Brejo Grande do araguaia-Pa.

Fredson Fernando dias
Presidente da cPl/PMBGa

Protocolo: 724754

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 043/2021-PMc
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Especializada Para Aquisição de Câmaras Frigoríficas e Caixas Térmicas, Para 
Atender A Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e defini-
ções mínimas constantes no Termo de referência, anexo i ao Edital. o edital 
completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradeca-
meta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações 
do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 18 de Novembro de 2021 
às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 046/2021-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Motores Para 
Embarcação com acoplagem Em Popa E Hélice Para secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Cametá/Pará, conforme especificações e 
definições mínimas constantes no Termo de Referência, anexo I ao Edital.
o edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefeitu-
radecameta.pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licita-
ções do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 18 de Novembro de 
2021 às 15h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito Municipal.
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PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 047/2021-PMc. 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Gêneros ali-
mentícios Perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal de cametá e demais Secretarias Vinculadas, conforme especi-
ficações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, anexo I ao 
Edital. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.
prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural 
de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 19 de Novem-
bro de 2021 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletroni-
copmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 033/2021-PMc/seMed

HoMoloGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
033/2021-PMc/SEMEd que tem por objeto: registro de Preço Para Eventual 
aquisição de Gêneros alimentícios Para compor os Kits da Merenda Esco-
lar a serem distribuídos a todos os alunos Matriculados na rede de Ensi-
no do Município de cametá/Pa, durante o Período da Pandemia (covid-19) 
referente aos Programas: creches, Educação infantil, Ensino fundamental, 
Educação de Jovens e adultos (Eja)Ensino de Quilombolas, e com base no re-
latório da comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica 
do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a açaí atacarejo comercio 
Varejista de Mercadorias Eireli, cNPJ nº 39.524.120/0001-23, Valor Global 
r$ 198.833,58; c. T. de oliveira, cNPJ nº 21.049.310/0001-70, Valor Glo-
bal r$ 170.290,56; d. E. c. Pantoja comércio e distribuição Eireli, cNPJ nº 
41.651.598/0001-66, Valor Global r$ 918.214,44; E. l. W. Moia Eireli, cNPJ 
nº 34.436.201/0001-58, Valor Global r$ 119.493,66; r. c. V. r. de oliveira 
ltda, cNPJ nº 15.300.567/0001-50, Valor Global r$ 238.019,76; r. lopes 
Barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00, Valor Global r$ 49.345,56; r. W. Veiga, 
cNPJ nº 07.313.013/0001-60, Valor Global r$ 718.413,30; T. do c. San-
ches Eireli, cNPJ nº 39.313.970/0001-82, Valor Global r$ 19.189,94; W. de 
Melo Barra comercio Varejista, cNPJ nº 28.506.180/0001-05, Valor Global r$ 
295.105,80; W. do S. c. Barra, cNPJ nº 05.724.970/0001-53, Valor Global r$ 
88.531,74; para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi 
da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologa-
ção: 03/11/2021. ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito de cametá.

eXtrato de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 033/2021-PMc/seMed 

reconheço a ata de registro de Preços - registro de Preço Para Eventual 
aquisição de Gêneros alimentícios Para compor os Kits da Merenda Escolar a 
serem distribuídos a todos os alunos Matriculados na rede de Ensino do Muni-
cípio de cametá/Pa, durante o Período da Pandemia (covid-19) referente aos 
Programas: creches, Educação infantil, Ensino fundamental, Educação de Jo-
vens E adultos (Eja)Ensino de Quilombolas.Vencedores:açaí atacarejo comer-
cio Varejista de Mercadorias Eireli, cNPJ nº 39.524.120/0001-23. itens: 3, 8. 
Valor: r$ 198.833,58; c. T. de oliveira, cNPJ nº 21.049.310/0001-70. itens: 
5, 17. Valor: r$ 170.290,56; d. E. c. Pantoja comércio E distribuição Eireli, 
cNPJ nº 41.651.598/0001-66. itens: 1, 2, 6, 10, 11. Valor: r$ 918.214,44; 
E. l. W. Moia Eireli, cNPJ nº 34.436.201/0001-58. itens: 14, 21. Valor: r$ 
119.493,66. r. c. V. r. de oliveira ltda, cNPJ nº 15.300.567/0001-50. itens: 
9. Valor: r$ 238.019,76. r. lopes Barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00. 
itens: 16. Valor: r$ 49.345,56. r. W. Veiga, cNPJ nº 07.313.013/0001-60. 
itens: 4, 7, 13, 18, 19. Valor: r$ 718.413,30. T. do c. Sanches Eireli, cNPJ 
nº 39.313.970/0001-82. itens: 23. Valor: r$ 19.189,94. W. de Melo Barra 
comercio Varejista, cNPJ nº 28.506.180/0001-05. itens: 12, 20, 24. Valor: 
r$ 295.105,80. W. do S. c. Barra, cNPJ nº 05.724.970/0001-53. itens: 15, 
22. Valor: r$ 88.531,74. Vigência: 03/11/2021 a 03/11/2022. ordenador: 
Victor correa cassiano.

Protocolo: 724756

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021-PMc - srP
objeto: registro de preço para eventual e futura aquisição de materiais de 
consumo em geral (copa, cozinha, descartáveis e EPi), para suprir as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de capanema/Pará e suas secretarias. Geserv 
comercio de Papelaria e Serviços Eireli, cNPJ 33.931.812/0001-00. item- 
Valor Unit: 83-r$ 213,50; 84-r$ 180,50; 108-r$ 80,20. conforme mapa 
comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 
8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

aViso de ratiFicaÇÃo 
iNeXiGiBiLidade Nº 035/2021. iNX. Nº 6/2021-035 

objeto: contratação de empresa especializada em assessoria técnica para 
sistematização e elaboração do Plano Plurianual - PPa, para o período2022 
a 2025, junto ao Município de capanema/Pa. fundamento legal: art. 25, 
inciso ii, c/c art. 13 inciso iii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 03 (três) 
meses. Valor Global: R$ 70.000,00. Ratificação em: 30/08/2021. Francisco 
Ferreira Freitas Neto, Prefeito.

eXtratos de coNtratos. 
coNtrato Nº 2710001-2021. oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 034/2021 - PMc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/
Pará. contratada(o): S d da Silva ferraz cNPJ: 19.775.637/0001-88. objeto: 
registro de preço Para Eventual contratação de Empresa Especializada em 
Manutenção de equipamentos odontológicos e Hospitalares, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Global: r$599.990,00(-
quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa reais). Vigência: por 
12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. data da assina-
tura: 27/10/2021. ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.

coNtrato Nº 2610001/2021 
toMada de PreÇo Nº 004/2021 

contratante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: Maues 
Engenharia ltda sob o cNPJ nº 36.521.965/0001-77. objeto: contratação 
de Empresa Especializada Para construção do Sistema de abastecimento de 
água na comunidade Santa rosa no Município de capanema/Pa. fundamento 
legal: nos termos da lei 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: 
r$ 391.069,91. assinatura: 26/10/2021.

iNeXiGiBiLidade Nº 035/2021. 
Nº coNtrato: 0109004-2021-iNX. Nº 6/2021-035. 

contratante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: M J 
Serviços de contabilidade ltda, cNPJ nº 17.947.788/0001-40. objeto: con-
tratação de empresa especializada em assessoria técnica para sistematização 
e elaboração do Plano Plurianual - PPa, para o período 2022 a 2025, junto ao 
Município de capanema/Pa. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c art. 13 
inciso iii, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 03 (três) meses. Valor Global: 
r$70.000,00. data de assinatura: 01/09/2021.

eXtrato de reGistro de PreÇo 
reGistro de PreÇo Nº 034/2021, Vinculada ao Pe Nº 034/2021-PM-
c-srP. objeto: registro de Preço Para Eventual contratação de empresa Es-
pecializada em Manutenção de Equipamentos odontológicos e hospitalares, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Vencedor: S 
d da Silva ferraz, cPNJ 19.775.637/0001-88 com valor unitário: lote - Valor 
Unit. 1-r$599.990,00. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura. Em 26/10/2021. Laise Martins Leal - Pregoeira.

retiFicaÇÃo 
Na publicação circulada no dia 22/10/2021 no doE/Pa nº34.744, página 
188 e 189 e diário do Pará B12, no dia 25/10/2021 no d.o.U seção 3, pág. 
278 e 279 referente a adjudicação e Homologação P.E. 032/2021. oNde se 
LÊ: item 12: r$ 68,48, item 27 r$ 94,50. Leia-se: item 12 - r$ 69,48, 
Item 97,50. O restante ficando inalterado.
a Presidente da comissão Permanente de Licitação responsável pelo 
procedimento tP Nº 08/2021-PMc, comunica aos interessados a retifica-
ção da publicação veiculada no d.o.U seção 3 pág. 276, doE/Pa pág. 98 e 
diário do Pará pág. B10 em 03/11/2021, da seguinte forma: 
oNde se LÊ: a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem 
faça interessar, que realizará licitação, modalidade: Tomada de Preço-Tipo 
Menor Preço nº 008/2021-PMc, objeto: contratação de empresa para execu-
ção de obras para ampliação de Unidade de Saúde da família José Nogueira 
Figueiredo no Bairro da Caixa d ́ Água no Município de Capanema/Pa. Abertu-
ra: 23/11/2021, ás 09:00hs. Edital disponível no site da Oficial da entidade: 
www.capanema.pa.gov.br. 
Leia-se: a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem faça 
interessar, que realizará licitação, modalidade: Tomada de Preço-Tipo Menor 
Preço nº 008/2021-PMc, objeto: contratação de empresa para execução de 
obras para ampliação de Unidade de Saúde da família José Nogueira figuei-
redo no Bairro da Caixa d  ́Água no Município de Capanema/Pa. Abertura: 
24/11/2021, ás 09:00hs. Edital disponível no site da Oficial da entidade: 
www.capanema.pa.gov.br.

Protocolo: 724757

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtratos de reGistros de PreÇos

registro de Preço, decorrente do Pregão Presencial nº 031/2021-SrP. regis-
trador: Prefeitura Municipal de capitão Poço. objeto: contratação de Empre-
sa Especializada Para Prestaçao de Serviços de pavimentação drenagem e 
Sinalização Nas Vias Publica do Municipio de capitão Poço/Pa atendendo as 
Necessidades da Secretaria Municipal de obras. Empresas registradas: ata 
de registros Nº 031/2021empresaprovalle Projetos E construçoes civic ltda; 
cNPJ nº 03.636.328/0001-97. Valor Total registrado: r$ 6.907.956,06(seis 
milhões e novecentos e sete mil e novecentos e cinquenta e seis reais e seis 
centavos); Vigência 25/10/2021 a 25/10/2022.

PreGÃo PreseNciaL Nº 033/2021-srP 
registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço. objeto: contratação de 
Empresa Especializada Para Execução de Manutenção de Pontes de Madeira 
no Municipio de capitão Poço, atendendo as Necessidades da Secretaria Muni-
cipal de obras.  Empresas registradas: ata de registros nº 033/2021empre-
sar c cavalcante Eireli; cNPJ nº 08.307.534/0001-77 Valor Total registrado: 
Valor global r$ 4.101.313,20 (quatro milhões e cento e um mil e trezentos e 
treze reais e vinte centavos) Vigência 21/10/2021 à 21/10/2022.

PreGÃo PreseNciaL Nº 030/2021-srP. 
registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço. objeto: contratação de Empre-
sa Especializada Para Prestaçao de Serviços de Manutenção recapeamento asfal-
tica E Sinalização Nas Vias Públicas do Municipio de capitão Poço /Pa atendendo 
as Necessidades da Secretaria Municipal de obras. Empresas registradas: ata 
de registros Nº 030/2021empresaprovalle Projetos E construçoes civic ltda; 
cNPJ nº 03.636.328/0001-97 Valor Total registrado: r$ 3.719.532,64(três 
milhões e setecentos e dezenove mil e quinhentos e trinta e dois reais e ses-
senta e quatro centavos); Vigência 28/10/2021 a 28/10/2022.



132  diário oficial Nº 34.757 Sexta-feira, 05 DE NOVEMBRO DE 2021

eXtrato de coNtratos
PreGÃo Nº 030/2021- PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de re-
gistro de Preço nº 030/2021. objeto dos contratos: contratação de Empre-
sa Especializada Para Prestaçao de Serviços de Manutenção recapeamento 
asfaltica E Sinalização Nas Vias Públicas do Municipio de capitão Poço /Pa 
atendendo as Necessidades da Secretaria Municipal de obras. coNTraTo 
nº 2021281001. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contra-
tado: Provalle Projetos e construçoes civic ltda; cNPJ nº 03.636.328/0001-
97 Valor global r$ r$ 3.719.532,64(três milhões e setecentos e dezenove 
mil e quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Vigên-
cia28/10/2021 à 28/10/2022.
PreGÃo nº 025/2021- PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de regis-
tro de Preço nº 150902/2021. objeto dos contratos: contratação de Empresa 
Especializada para a Prestaçao de Serviços de confecção e impressao de Mate-
riais Gráficos Para atender a necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos 
Municipais dos Municípios de capitão Poço/ Pa. coNTraTo nº 2021160906. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço. Contratado: Gráfica Rápida 
Eireli - Me, cNPJ Nº 35.644.124/0001-94. Valor global r$ 68.880,00 (sessen-
ta e oito mil e oitocentos e oitenta reais). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. 
coNTraTo nº 2021160907 contratante: fundo Municipal de assistência So-
cial Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ Nº 35.644.124/0001-94. 
Valor global r$ 20.525,00 (vinte mil e quinhentos e vinte e cinco reais). Vi-
gência 16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160908. contratan-
te: Fundo Municipal de Saude Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ 
Nº 35.644.124/0001-94 Valor global r$ 47.169,80 (quarenta e sete mil e 
cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Vigência 16/09/2021 à 
16/09/2022. coNTraTo nº 2021160909. contratante: fundo Municipal de 
Educação. Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ Nº 35.644.124/0001-
94 Valor global r$:209.352,50 (duzentos e nove mil e trezentos e cinquenta 
e dois reais e cinquenta centavos). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coN-
TRATO nº 2021160910. Contratante: Fundeb. Contratado: Gráfica Rápida Ei-
reli - Me, cNPJ Nº 35.644.124/0001-94 Valor global 209.352,50 (duzentos e 
nove mil e trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).  Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022.
PreGÃo Nº 025/2021- PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de re-
gistro de Preço nº 150903/2021. objeto dos contratos: contratação de Em-
presa Especializada Para a Prestaçao de Serviços de confecção e impressao 
de Materiais Gráficos Para atender a Necessidades da Prefeitura, Secreta-
rias E fundos Municipais dos Municípios de capitão Poço/ Pa. coNTraTo nº 
2021160911. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: 
G. f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60Valor global 
r$ 34.950,00(trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais). Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160912. contratante: fundo 
Municipal de assistência Social. contratado: G. f. Mesquita de oliveira - Me, 
cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global r$ 6.995,00 (seis mil e nove-
centos e noventa e cinco reais). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coN-
TraTo nº 2021160913. contratante: fundo Municipal de Saude contratado: 
G.f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global 
r$ 43.870,50(quarenta e três mil e oitocentos e setenta reais e cinquenta 
centavos). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160914. 
contratante: fundo Municipal de Educaçao. contratado: G.f. Mesquita de oli-
veira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global r$:91.305,75 (noven-
ta e um mil e trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos). Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160915. contratante: fun-
deb. contratado: G.f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-
60. Valor global 96.205,75 (noventa e seis mil e duzentos e cinco reais e 
setenta e cinco centavos).  Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022.
PreGÃo Nº 031/2021- PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de re-
gistro de Preço nº 031/2021. objeto dos contratos: contratação de Empresa 
Especializada Para Prestaçao de Serviços de pavimentação drenagem E Si-
nalização Nas Vias Publica do Municipio de capitão Poço/Pa atendendo as 
Necessidades da Secretaria Municipal de obras; contrato Nº 2021261001. 
contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: Provalle Pro-
jetos e construçoes civic ltda; cNPJ nº 03.636.328/0001-97 Valor global r$ 
(três milhões e setecentos e dezenove mil e quinhentos e trinta e dois reais e 
sessenta e quatro centavos) Vigência26/10/2021 à 26/10/2022.
PreGÃo nº 025/2021- PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de regis-
tro de Preço nº 150902/2021. objeto dos contratos: contratação de Empresa 
Especializada Para a Prestaçao de Serviços de confecção E impressao de Ma-
teriais Gráficos Para Atender A Necessidades da Prefeitura, Secretarias E Fun-
dos Municipais do Municípios de capitão Poço/ Pa. contrato Nº 2021160906. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço Contratado: Gráfica Rápida 
Eireli -Me, cNPJ Nº 35.644.124/0001-94Valor global r$ 68.880,00 (sessenta 
e oito mil e oitocentos e oitenta reais). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. 
coNTraTo nº 2021160907. contratante: fundo Municipal de assistência So-
cial Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ Nº 35.644.124/0001-94. 
Valor global r$ 20.525,00 (Vinte mil e Quinhentos e Vinte e cinco reais). 
Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160908, contratan-
te: Fundo Municipal de Saude. Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ 
Nº 35.644.124/0001-94. Valor global r$ 47.169,80 (quarenta e sete mil e 
cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Vigência 16/09/2021 à 
16/09/2022. coNTraTo nº 2021160909. contratante: fundo Municipal de 
Educação. Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ Nº 35.644.124/0001-
94 Valor global r$:209.352,50 (duzentos e nove mil e trezentos e cinquenta 
e dois reais e cinquenta centavos). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coN-
TRATO nº 2021160910. Contratante: Fundeb. Contratado: Gráfica Rápida Ei-
reli - Me, cNPJ Nº 35.644.124/0001-94 Valor global 209.352,50 (duzentos e 
nove mil e trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).  Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022.
PreGÃo Nº 025/2021- PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de re-
gistro de Preço nº 150903/2021. objeto dos contratos: contratação de Em-
presa Especializada Para a Prestaçao de Serviços de confecção E impressao 
de Materiais Gráficos Para Atender A Necessidades da Prefeitura, Secreta-
rias E fundos Municipais do Municípios de capitão Poço/ Pa. contrato Nº 
2021160911. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço; contrata-
do:G. f. Mesquita de oliveira -Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60Valor global 

r$ 34.950,00(trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais). Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160912. contratante: fundo 
Municipal de assistência Social. contratado: G.f. Mesquita de oliveira - Me, 
cNPJ Nº 10.621.184/0001-60Valor global r$ 6.995,00 (seis mil e novecen-
tos e noventa e cinco reais). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo 
nº 2021160913. contratante: fundo Municipal de Saude contratado: G.f. 
Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global r$ 
43.870,50(quarenta e três mil e oitocentos e setenta reais e cinquenta centa-
vos). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160914. con-
tratante: fundo Municipal de Educaçao. contratado: G.f. Mesquita de oliveira 
-Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60Valor global r$:91.305,75 (noventa e um 
mil e trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos). Vigência 16/09/2021 
à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160915. contratante: fundeb contratado: 
G.f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global 
96.205,75 (noventa e seis mil e duzentos e cinco reais e setenta e cinco cen-
tavos).  Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022.
PreGÃo Nº 033/2021- PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de re-
gistro de Preço nº 033/2021. objeto dos contratos: contratação de Empresa 
Especializada Para Execução de Manutenção de Pontes de Madeira No Muni-
cipio de capitão Poço, atendendo as Necessidades da Secretaria Municipal de 
obras. contrato Nº 2021271001. contratante: Prefeitura Municipal de capitão 
Poço. contratado: r c cavalcante Eireli; cNPJ nº 08.307.534/0001-77Valor 
global r$ 4.101.313,20 (quatro milhões e cento e um mil e trezentos e treze 
reais e vinte centavos) Vigência27/10/2021 à 27/10/2022.
PreGÃo Nº 025/2021- PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de regis-
tro de Preço nº 150902/2021. objeto dos contratos: contratação de Empresa 
Especializada Para a Prestaçao de Serviços de confecção E impressao de Ma-
teriais Gráficos Para Atender A Necessidades da Prefeitura, Secretarias E Fun-
dos Municipais do Municípios de capitão Poço/ Pa. contrato Nº 2021160906. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço Contratado:Gráfica Rápida 
Eireli -Me, cNPJ Nº 35.644.124/0001-94Valor global r$ 68.880,00 (sessenta 
e oito mil e oitocentos e oitenta reais). Vigência 16/09/2021 À 16/09/2022. 
contrato Nº 2021160907 contratante: fundo Municipal de assistência So-
cial. Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ Nº 35.644.124/0001-94. 
Valor global r$ 20.525,00 (vinte mil e quinhentos e vinte e cinco reais). Vi-
gência 16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160908. contratan-
te: Fundo Municipal de Saude. Contratado: Gráfica Rápida Eireli  -Me, CNPJ 
Nº 35.644.124/0001-94 Valor global r$ 47.169,80 (quarenta e sete mil e 
cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Vigência 16/09/2021 à 
16/09/2022. coNTraTo nº 2021160909. contratante: fundo Municipal de 
Educaçao; Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ Nº 35.644.124/0001-
94. Valor global r$:209.352,50 (duzentos e nove mil e trezentos e cinquenta 
e dois reais e cinquenta centavos). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coN-
TRATO nº 2021160910. Contratante: Fundeb. Contratado: Gráfica Rápida Ei-
reli - Me, cNPJ Nº 35.644.124/0001-94 Valor global 209.352,50 (duzentos e 
nove mil e trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).  Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022.
PreGÃo Nº 025/2021- PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de re-
gistro de Preço nº 150903/2021. objeto dos contratos: contratação de Em-
presa Especializada Para a Prestaçao de Serviços de confecção E impressao 
de Materiais Gráficos Para Atender A Necessidades da Prefeitura, Secreta-
rias E fundos Municipais dos Municípios de capitão Poço/ Pa. contrato Nº 
2021160911. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: 
G.f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global 
r$ 34.950,00(trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais). Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160912. contratante: fundo 
Municipal de assistência Social. contratado: G.f. Mesquita de oliveira - Me, 
cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global r$ 6.995,00 (seis mil e nove-
centos e noventa e cinco reais). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coN-
TraTo nº 2021160913. contratante: fundo Municipal de Saude contratado: 
G. f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global 
r$ 43.870,50(quarenta e três mil e oitocentos e setenta reais e cinquenta 
centavos). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160914. 
contratante: fundo Municipal de Educaçao contratado: G. f. Mesquita de oli-
veira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global r$: 91.305,75 (no-
venta e um mil e trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos). Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo nº 2021160915. contratante: fun-
deb. contratado: G. f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-
60 Valor global 96.205,75 (noventa e seis mil e duzentos e cinco reais e 
setenta e cinco centavos).  Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022.

Protocolo: 724758

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 099/2021/PMc 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de material 
de construção, destinado ao atendimento das secretarias de obras e saúde 
e subprefeituras do apeú e do Jaderlandia do município de castanhal/Pa por 
um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico por 
Sistema de registro de Preços terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 22/11/2021, às 09:00 horas. o edital estará 
disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licita-
coes-contratos-e-convenios;  www.gov.br/compras e no e-mail: pregaoele-
tronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. antonia tassila 
Farias de araújo - Pregoeira/PMc.

Protocolo: 724759
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte, no uso de suas atri-
buições legais: considerando os autos do Processo licitatório nº 045/2021, na 
modalidade Tomada de Preço n° 003/2021. objeto: recuperação de 112,98 KM 
de estrada vicinal da Vila Marta Verde até a Vila Serra azul e implantação de 
495 metros de bueiros da Vila Mata Verde até Vila Serra azul, no município de 
cumaru do Norte-Pa - convênio 006/2021 - SETraN, resolve: HoMoloGar o 
resultado da ToMada dE PrEÇo N° 003/2021 em favor da empresa: T. l. coNS-
TrUTora E TErraPlaNaGEM - cNPJ 63.883.672/0001-02, com valor global de 
r$: 2.652.745,70 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e 
quarenta e cinco reais e setenta centavos). cumaru do Norte - Pa, 03 de novem-
bro de 2021. celio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

Protocolo: 724760

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão eletrônico srP Nº 036/2021 - TiPo: Menor Pre-
ço por lote - oBJETo: registro de preços para eventual aquisição de tabletes 
para distribuição aos alunos da rede pública do município de curionópolis - 
daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 19 de novembro de 2021. Hora: 09:00 hs 
– o edital está disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.
br e www.portaldecompraspublicas.com.br–04 de novembro de 2021 – da-
niel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

secretaria MUNiciPaL de saÚde de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão eletrônico Nº 037/2021 - TiPo: Menor Preço por 
item-oBJETo: aquisição de uma câmara fria de conservação para a Secretaria 
Municipal de Saúde de curionópolis-daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 23 de no-
vembro de 2021. Hora: 09:00 hs. o edital está disponível aos interessados pelo 
site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br–04 de 
novembro de 2021 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 724067

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP/Nº 017/2021PMc-tipo: menor preço por 
item, objeto: registro de preços que objetiva a contratação de empresa para 
o fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo, para atender as ne-
cessidades da prefeitura municipal de curuça e suas secretarias, Sessão Públi-
ca: dia 17/11/2021, às 09:00h.informações: Edital disponível: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br https://www. https://www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes/ JeFFersoN Ferreira de MiraNda -Prefeito Mu-
nicipal de curuça/Pa

Protocolo: 724764

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 004/2021/seMoUt/PMc
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Senhor Prefeito. 
Jefferson Ferreira de Miranda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, com base no artigo 43, inciso Vi da lei nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, à vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
licitação e em consonância ao parecer Jurídico, resolve:
1. HoMoloGar o procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 
004/2021/SEMoUT/PMc, Processo nº 012/2021/SEMoUT/PMc, para contrata-
ção de pessoa jurídica para o serviço de execução de construção de 01 (uma) 
quadra poliesportiva na localidade de arapiranga, no município de curuçá/Pa, 
oriundo do contrato de repasse nº. 903057/2020/McidadaNia/caiXa, confor-
me condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.
2. adJUdicar o objeto do certame à empresa K SErViÇoS, coMÉrcio E 
coNSTrUÇÃo EirEli - ME, inscrito no cNPJ n°. 07.830.560/0001-12, apresen-
tou o valor global de r$ 276.949,18 (duzentos e Setenta e Seis Mil Novecentos 
e Quarenta e Nove reais e dezoito centavos).
3. dETErMiNar que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da 
referida empresa.

curuçá/Pa, 22 de outubro de 2021.
JeFFersoN Ferreira de MiraNda

Prefeito Municipal de curuçá
Protocolo: 724768

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 105/2021-cPL/PMM, Processo Nº 20.745/2021-
PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de disputa: aBErTo/fEcHado. data 
do certame: 22/11/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto rE-
GiSTro dE PrEÇo, Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dEScarTá-
VEiS, iSoPorES, GarrafaS TÉrMicaS, caiXaS TÉrMicaS, MaTErial Para 
acoNdicioNaMENTo (SacoS), E SacoS dE liXo coM o oBJETiVo dE 
aTENdEr aS NEcESSidadES do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS 
UNidadES ViNcUladaS À SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE 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), 04/11/2021.

MaUricio carVaLHo casteLo BraNco
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 115/2021-cPL/PMM, Processo Nº 20.680/2021-
PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de disputa: aBErTo/fEcHado. data 
do certame: 19/11/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial MÉdico E TÉcNico Para MaNUTENÇÃo E iM-
PlaNTaÇÃo dE lEiToS Para aTENdiMENTo dE PaciENTES acoMETidoS 
PEla coVid-19, No HoSPiTal MUNiciPal dE MaraBá. 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), 04/11/2021.

raPHaeL cota dias
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 724772

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 095/2021-cPL/PMM 
Processo licitatório nº 15.320/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS E EQUiPaMENToS dESTiNa-
doS À coMPoSiÇÃo doS NÚclEoS dE EdUcaÇÃo iNfaNTil TiPoS B E c, 
PadrÃo ProiNfÂNcia, METodoloGiaS iNoVadoraS, No MUNicÍPio dE 
MaraBá-Pa. onde sagraram se vencedoras as empresas: diGiPlUS TEcNo-
loGia EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 00.478.911/0001-29, vencedora do 
item: 22 perfazendo o valor total de: r$ 4.497,00 (Quatro mil, quatrocen-
tos e noventa e sete reais), NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS 
lTda, inscrita no cNPJ: 07.041.480/0001-88, vencedora dos itens: 11, 26, 
28, 30, 31 perfazendo o valor total de: r$ 30.639,00 (Trinta mil seiscentos 
e trinta e nove reais), PoNTo iNfo coMErcio E SErVicoS dE iNforMa-
Tica EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 08.255.726/0001-87, vencedora dos 
itens: 21, 35  perfazendo o valor total de: r$ 7.099,00 (Sete mil noventa e 
nove reais), rocHa NorTH ENGENHaria iNdUSTria E coMErcio dE Mo-
VEiS E, inscrita no cNPJ sob Nº 08.408.448/0001-50, vencedora do lote: 
01 e item: 10 perfazendo o valor total de: r$ 27.900,00 (Vinte e sete mil 
e novecentos reais), aUGUSTU S iNforMaTica EirEli, inscrita no cNPJ: 
10.433.143/0001-40, vencedora dos itens: 14, 15, 25, perfazendo o valor 
total de: r$ 47.995,00 (Quarenta e sete mil novecentos e noventa e cin-
co reais), W. r. dE oliVEira SErVicoS, iNdUSTria E coMErcio, inscri-
ta no cNPJ sob Nº 16.550.802/0001-05, vencedora dos itens: 12, 13, 18 
perfazendo o valor total de: r$ 43.029,00 (Quarenta e três  mil e vinte e 
nove reais), doMiNio coMErcio dE EQUiPaMENToS - EirEli inscrita no 
cNPJ sob Nº 18.527.195/0001-98, vencedora dos itens: 23, 32, perfazendo 
o valor total de: r$ 67.344,00 (Sessenta e sete mil trezentos e quarenta e 
quatro reais), r B doS SaNToS coMErcial EirEli, inscrita no cNPJ sob 
Nº 29.831.760/0001-22, vencedora do lote: 02 e  item: 17 perfazendo o 
valor total de: r$ 36.386,00 (Trinta e  seis mil trezentos e oitenta e seis 
reais), M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob 
Nº 31.499.939/0001-76, vencedora do item: 20 perfazendo o valor total de: 
r$ 16.199,82 (dezesseis mil cento e noventa e nove reais e oitenta e dois 
centavos), Jr coM. E rEPrES. coMErciaiS - EirEli, inscrita no cNPJ sob 
Nº 31.552.803/0001-82, vencedora do item: 19 perfazendo o valor total de: 
r$ 3.704,00 (Três mil setecentos e quatro reais), Via NacioNal coMEr-
cio dE BriNQUEdoS EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 36.063.652/0001-12, 
vencedora do lote: 03 perfazendo o valor total de: r$ 14.610,00 (Quatorze 
mil seiscentos e dez reais),  pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 
927862. Marabá 03/11/2021 - Marilza de oliveira Leite - secretária Mu-
nicipal de educação - seMed - Portaria nº 306/2019-GP.

Protocolo: 724774
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1º termo aditivo do contrato de aluguel n° 429/2020-fMS/PMM. Na moda-
lidade PrEGÃo ElETrÔNico n° 102/2020-cPl/PMM, Processo administrati-
vo n° 11.527/2018-fMS/PMM. objeto do contrato: contratação de agência 
especializada para fornecimento de passagens rodoviárias e ferroviárias in-
termunicipais e interestaduais para atender os pacientes e acompanhantes 
do Tfd.  EMPrESa: W H aSSESSoria E coNSUlToria lTda, cNPJ sob n° 
21.756.037/001-14.  o presente termo aditivo tem o presente termo aditivo 
tem por objetivo prorrogar o prazo do contrato original nº 429/2020-fMS/
PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente a partir do dia 22/10/2021 
até 22/10/2022. daTa da aSSiNaTUra 21 de outubro de 2021. Valmir silva 
Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 724776

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assisteNcia sociaL

eXtrato ao coNtrato Nº 422/2021/seasP, Processo adminis-
trativo nº 19.087/2021/PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrô-
nico (SrP) Nº 102/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços 
nº 360/2021-cPl, objeto: recarga de gás liquefeito de petróleo - GlP de 
13 kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de assistên-
cia Social. Empresa: MariScÃo SErViÇoS adMNiSTraTiVoS lTda, cNPJ: 
32.085.694/0001-01; Valor r$ 11.350,00 (onze mil e trezentos e cinquenta 
reais) , assinatura 04/11/2021 Vigência: 22/10/2022. Nadjalúcia oliveira 
Lima, secretária Municipal de assistência social.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 424/2021/seMad, Processo administra-
tivo nº 22.943/2021/PMM, autuado na modalidade adesão a ata de re-
gistro de Preço nº 038/2021/cEl/PMM, objeto: fornecimento de materiais de 
consumo, descartáveis, limpeza e Utensílios para cozinha, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de administração - SEMad e unidades 
vinculados; Empresa: Jr. coM. E rEPrES. coMErciaiS - EirEli, inscrita no 
cNPJ sob o nº 31.552.803/0001-82, Valor r$ 13.078,61 (treze mil, seten-
ta e oito reais e sessenta e um centavos), assinatura 04/11/2021 Vigência: 
31/12/2021. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 356/2021/seVoP, Processo administra-
tivo nº 6.639/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na modalidade ToMada 
dE PrEÇoS Nº 011/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE oBraS dE PaViMENTaÇÃo, 
UrBaNiZaÇÃo E drENaGEM Na orla SEBaSTiÃo MiraNda - Bairro 
fraNciSco coElHo, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. Empresa: coNSÓrcio 
BMG. cNPJ: 43.027.264/0001-41; Valor r$ 2.624.552,91 (dois milhões, seis-
centos e vinte e quatro mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e 
um centavo), assinatura 07/10/2021 Vigência: 07/02/2023. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 375/2021/seVoP 
Processo administrativo nº 12.929/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 025/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE 1.000 
METroS dE MUro EM diVErSoS iMÓVEiS PÚBlicoS do MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa. Empresa: coNcEBral coNSTrUTora & coMÉrcio do Bra-
Sil EirEli. cNPJ: 08.899.441/0001-89; Valor r$ 894.564,68 (oitocentos e 
noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito 
centavos), assinatura 17/09/2021 Vigência: 17/01/2023. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 402/2021/seVoP
Processo administrativo nº 16.331/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade coNViTE Nº 012/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo dE UMa PraÇa, localiZada ENTrE a rUa “G” E a rUa “H”, No 
KM07, ZoNa UrBaNa No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. Empresa: PrS coNS-
TrUTora EirEli. cNPJ: 27.957.808/0001-18; Valor r$ 246.100,27 (duzen-
tos e quarenta e seis mil, cem reais e vinte e sete centavos), assinatura 
20/10/2021 Vigência: 20/11/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de 
obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 413/2021/seVoP, 
Processo administrativo nº 13.275/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade coNcorrÊNcia Nº 007/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo daS oBraS 
dE PaViMENTaÇÃo, UrBaNiZaÇÃo E drENaGEM NaS folHaS 06, 07, 08, 
11, 15 E 18, NÚclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. Empresa: 
Gr froTa EirEli. cNPJ: 15.376.197/0001-35; Valor r$ 6.998.170,86 (seis 
milhões, novecentos e noventa e oito mil cento e setenta reais e oitenta e seis 
centavos), assinatura 21/10/2021 Vigência: 21/02/2023. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 724777
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL - srP Nº 016/2021/ceL/FccM/PMM - srP  
Processo Nº 24115/2021/ceL/FccM/PMM, Tipo Menor Preço por item. 
data do certame: 23/11/2021. Horário: 09:00 (horário de local). objeto: re-
gistro de preço para eventual contratação de Pessoa Jurídica para a prestação 
de serviços de impressão, instalação e veiculação de outdoor e fornecimen-
to de materiais gráficos destinados a atender às necessidades da Fundação 
casa da cultura de Marabá e suas extensões. informações: No auditório da 
fccM Sala do NaM, situada na folha 31, quadra Especial lote 01, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.507-670, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-2315, das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licita-
coes@casadaculturademaraba.org Marabá (Pa), 04/11/2021/2021, Patrícia 
Machado almeida - Pregoeira.

Protocolo: 724778

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 122/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 24.221/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por lote: data do 
certame: 22/11/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE 
ProTEÇÃo iNdiVidUal - EPiS, caMiSETaS E aVENTaiS dESTiNadoS a rE-
aliZar forMaÇÕES dE MaNiPUladorES dE aliMENToS (coZiNHEiraS 
E aSG) NaS UNidadES dE ENSiNo da rEdE PÚBlica do MUNicÍPio dE 
MaraBá - Pa. Íntegra do Edital no site da Prefeitura de Marabá e na sala da 
comissão Permanente de licitação cPl/PMM, localizada no edifício Ernesto 
frota, avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04, Bairro Nova Marabá, cEP: 
68.509-060, Marabá, Pará, subsolo da agência do Banco do Brasil, no horário 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Telefone da cPl/PMM: (94) 3322-1646. Marabá 
(Pa), 04/11/2021.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 724779

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 053/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 20.002/2021-PMM 
-ceL/seVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE SUPriMENToS E EQUiPaMENToS dE iNforMaTica, Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E ViaÇÃo 
PUBlica - SEVoP - PMM, conforme Edital e seus anexos; Homologado as em-
presas PoNTo iNfo coMErcio E SErViÇo dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 
08.255.726/0001-87, vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 no 
valor total de r$ 441.327,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos 
e vinte e sete reais). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 
04.11.2021, Fabio cardoso Moreira - secretário Municipal de Viação e 
obras Públicas - seVoP.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 070/2021-ceL/seVoP/PMM. origem: refe-
rente ao PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 053/2021-cEl/SEVoP/PMM, Processo 
n° 20.002/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE SUPriMENToS E EQUiPaMENToS dE iNforMa-
Tica, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
oBraS E ViaÇÃo PUBlica - SEVoP - PMM, conforme Edital e seus anexos; 
as EMPrESaS: PoNTo iNfo coMErcio E SErViÇo dE iNforMaTica Ei-
rEli, cNPJ: 08.255.726/0001-87, vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07 e 08 no valor total de r$ 441.327,00 (quatrocentos e quarenta e 
um mil, trezentos e vinte e sete reais). Órgão Gerenciador: Secretaria Mu-
nicipal de Viação e obras Públicas - SEVoP. Vigência: 12 meses. assinatura: 
04.11.2021. Fabio cardoso Moreira - secretário Municipal de Viação e 
obras Públicas - seVoP.

Protocolo: 724780

ordeM de serViÇo ao Processo 
LicitatÓrio N° 13.576/2021/ce/FccM/PMM 

objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de uma ca-
bine de medição/proteção/transformação/entrada para o cine teatro. Ven-
cedora: S&S construtora e metalúrgica, soluções e serviços eireli, cNPJ n.º 
31.593.964/0001-14. Vigência de 06 meses, assinada em 29/10/2021.  
Vanda régia américo Gomes - Presidente da Fundação casa da cul-
tura de Marabá.

Protocolo: 724781

.

.

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 34.756, 04 de Novembro de 2021, 
Página 110. onde se lê: (...) dia 16/11/2021 leia-se: (...) dia 17/11/2021

Nova ipixuna - Pará, 04 de Novembro de 2021.
Maria da Graça Medeiros Matos

Prefeita Municipal
Protocolo: 724782

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de NoVo rePartiMeNto
eXtrato de coNtrato

coNTraTo Nº: 20213677. oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2021-006. 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo. coNTraTada: J M M diB 
lTda. oBJETo: aquisição de cestas (Kit) de alimentação para substituição 
da Merenda Escolar destinada aos alunos da rede Municipal de Ensino (En-



 diário oficial Nº 34.757  135 Sexta-feira, 05 DE NOVEMBRO DE 2021

sino fundamental e infantil) para o período de suspensão das aulas em virtude 
da pandemia (COVID 19), conforme as especificações deste termo de referên-
cia e de seus anexos. Valor ToTal: r$ 874.900,00 (oitocentos e setenta e 
quatro mil, novecentos reais). ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 ati-
vidade 4015.123610004.2.094 Manutenção do PNAE, Classificação Econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07. ViGÊNcia: 26 
de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. daTa da aSSiNaTUra: 26 de 
outubro de 2021.

Protocolo: 724783

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20210364
oriGeM: ata srP N° 019/2021 - Pe 034/2021.

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá coNTraTa-
da(o).....: VaGNEr doS SaNToS da coNcEicao EirEli
cNPJ: 29.424.251/0001-85
oBJETo....: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo À fUTUra E EVENTUal coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESaS Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ElÉTricoS dES-
TiNado ao aTENdiMENTo dE dEMaNdaS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
PacaJá E SUaS SEcrETariaS.
Valor ToTal....: r$ 65.913,00 (SESSENTa E ciNco Mil, NoVEcENToS E 
TrEZE rEaiS).
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.008, claSSifi-
caÇÃo EcoNÔMica 3.3.90.30.00 MaTErial dE coNSUMo.
ViGÊNcia: 03 dE NoVEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021

aNdre rios de reZeNde
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 724784

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
terMo aditiVo de reeQUiLiBrio ecoNÔMico FiNaNceiro do 

coNtrato N° 107/2020 FMe
oriGeM do coNtrato: toMada de PreÇos Nº 08/2019-02

coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.
coNTraTado: E S do NaSciMENTo coNSTrUTora E SErViÇoS - ME, cNPJ N° 
27.026.281/0001-08, adiTiVo dE rEEQUiliBrio EcoNÔMico fiNaNcEiro.
Valor coNTraTo: r$ 1.029.992,36 (um milhão, vinte e nove mil, novecen-
tos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos)
Valor rEEQUiliBrio adicioNado: r$ 383.878,15 (trezentos e oitenta e 
três mil oitocentos e setenta e oito reais e quinze centavos)
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa SPEcialiZada No raMo PErNiTENTE 
Para coNSTrUÇÃo dE UMa crEcHE PadrÃo fNdE - PrÓ-iNfÂNcia TiPo 
“B” EScola MUNiciPal dE ENSiNo iNfaNTil EdUarda MoNTEiro.

Pacajá/Pa, 01 de novembro de 2021.
MarK JoNNY saNtos siLVa
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 724785

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

1º adeNdo de ModiFicaÇÃo ao terMo de reFereNcia
Processo administrativo n.º 035.2021.01 referência: Pregão eletrôni-
co n.º 09/2021-023FMs objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo fUTUra 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada forNEciMENTo dE EQUiPa-
MENToS dE SaÚdE, MaTErial PErMaNENTE E MaTEriaiS HoSPiTalar 
Para SErEM UTiliZadoS No  HoSPiTal MUNiciPal do MUNicÍPio dE PaU 
d’arco - Pa. o fundo Municipal de Saúde de Pau d’arco - Pa, através do 
Pregoeiro, nomeado pelo Portaria n.º 210/2021 - GPM/Pd de julho de 2021, 
torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados e com 
intuito de ampliar a participação ao certame, que houve um adendo ao TEr-
MO DE REFERENCIA anexo ao Edital de convocação ou seja: Modificando os 
itens 1.1.1(39) e o 6.1.

Pau d’arco - Pa, 04 de novembro 2021.
VaLdeJaNio saNtos siLVa

Pregoeiro
Portaria n.º 210/2021 - GPM/Pd

Protocolo: 724786

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

aViso de aNULaÇÃo PreGao eLetroNico Nº 0052/2021
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará através da comissão 
Permanente de licitação torna público aos interessados a aNUlaÇÃo do 
pregão acima, que tinha como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial MÉdico 

HoSPiTalar oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES do cENTro ES-
PEcialiZado dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia do MUNicÍPio dE SaNTa Bár-
Bara do Pará/Pa. Por motivo de ser constatados inconsistências (erros) nas 
descrições de itens do Termo de referência, para mais informações: Setor 
de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, 
horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.

revelino Lopes de sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 724787

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
retiFicaÇÃo - 

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura informa que no dia 27 de outubro de 2021 na pag. 154, Edição 
34.749, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos no PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 0059/2021 para rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE aParElHoS E UTENSilioS doMES-
TicoS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E 
fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará.
onde se Lê: daTa da SESSÃo: 11 de Novembro de 2021 às 14:00hs.
Leia-se: daTa da SESSÃo: 17 de Novembro de 2021 às 14:00hs.

retiFicaÇÃo - 
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura informa que no dia 27 de outubro de 2021 na pag. 154, Edição 
34.749, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos no PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 0060/2021 para rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE ProcESSaMENTo dE dadoS 
E afiNS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS 
E fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa
onde se Lê: daTa da SESSÃo: 12 de Novembro de 2021 às 09:00hs.
Leia-se: daTa da SESSÃo: 17 de Novembro de 2021 às 08:00hs.

Protocolo: 724788

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 120/2021-seMed

a Secretária Municipal de Educação, sra. Maria JoSÉ Maia da SilVa, con-
forme decreto nº005/2021, de 1 de janeiro de 2021, rESolVE. art. 1º - de-
signar o servidor abaixo indicado para atuar como fiscal do contrato celebrado 
entre a Secretaria Municipal de Educação e a Empresa que possui o seguinte 
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS ProfiSSioNaiS, TÉcNicoS E ESPE-
cialiZadoS, coMo adVoGado, oBJETiVaNdo o aSSESSoraMENTo JUrÍ-
dico E ESTaBElEciMENTo dE ESTraTÉGiaS ProcESSUaiS Para TodaS aS 
dEMaNdaS JUdiciaiS E adMiNiSTraTiVaS, aS QUaiS ESTEJaM TraMiTaN-
do No 1º oU No 2º GraU dE JUriSdiÇÃo, doS TriBUNaiS dE JUSTiÇa oU 
fEdEraiS, BEM coMo aS corTES SUPEriorES; aTUaÇÃo E aÇÕES ESTra-
TÉGicaS No SUPErior TriBUNal dE JUSTiÇa E No SUPrEMo TriBUNal 
fEdEral Na caPiTal da rEPÚBlica, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE SaNTarÉM-Pa, conforme suas 
atribuições imediatas: VaNdErlEi SilVa aGUiar - Matrícula: 85863 - chefe 
de Sessão de acompanhamento de contratos - decreto nº168/2021 GaP/PMS 
- Núcleo licitações e contratos - Nlc.

Protocolo: 724789

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGEM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/1709001/2021-dl-PMSaT-SEMEd
objeto: coNTraTaÇÃo EMErGENcial dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE EScolar doS alUNoS Ma-
TricUladoS Na rEdE MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE SaNTo aNTÔNio do 
TaUá/Pa.
coNTraTada: V da S frEiTaS SErViÇoS - ME - cNPJ: 10.590.639/0001-28.
coNTraTo: 0410001/2021-dl-PMSaT/SEMEd- r$ 218.235,60 (duzentos e 
dezoito Mil e duzentos e Trinta e cinco reais e Sessenta centavos). fUNda-
MENTaÇÃo lEGal: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 24, inciso iV 
e suas alterações.
daTa dE aSSiNaTUra: 04 de outubro de 2021

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 724790
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: toMada de PreÇos Nº 2/0012021 - tP- PMsat-FMe
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo dE UNidadES EScolarES locali-
ZadaS Na ZoNa UrBaNa E ZoNa rUral do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔ-
Nio do TaUá.
coNTraTada: coNSTrUTora 3r EirEli ME, cNPJ: 27.772.324/0001-02.
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 0110001/2021 - TP-PMSaT/SEMEd - no 
valor Global de r$ 490.599,28 (Quatrocentos e Noventa Mil e Quinhentos e 
Noventa e Nove reais e Vinte e oito centavos).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal em estrita observância aos ditames da lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
daTa dE aSSiNaTUra: 01 de outubro de 2021

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de Santo antônio do Tauá

Protocolo: 724791

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo deserto 

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-00046
o Município de São domingos do capim através da Pregoeira, torna público 
que o processo administrativo de licitação, na modalidade de Pregão Presen-
cial que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE TUBoS E oUTroS MaTEriaiS dE coNcrETo PrÉ-Moldado, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE adMiNiSTra-
ÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. cujo a 
abertura ocorreu no dia 22/09/2021 às 14:00hs, na sala de reunião da co-
missão Permanente de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, 
bairro centro, nesta cidade, cEP: 68.635-000. foi dEclarado dESErTo 
pela falta de interessados em participar do certame.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 04/11/2021
Protocolo: 724792

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo de PiraBas
aViso de LicitaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL sÃo JoÃo de PiraBas, através da Secre-
taria Municipal de Educação, por intermédio da Pregoeira, Tatiana Martins, 
e Equipe de apoio, tornam público que fará realizar no dia 18/11/2021 ás 
09:01h, o Pregão Eletrônico n°018/2021 SrP, visando a contratação de em-
presa para a prestação de serviços continuado de transporte escolar do tipo 
terrestre, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Edu-
cação, destinado aos alunos matriculados na rede de ensino público de São 
João de Pirabas, com condutor habilitado. a íntegra do Edital seus anexos 
estarão à disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso, po-
dendo ser consultado ou retirado no 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 obtidas na sala de licitações desta Prefeitu-
ra, em horário expediente, sendo das 08h00min às 12h00min, ou por e-mail 
licitapmpirabas@outlook.com, ou pelo telefone (91) 984227615. ordenador 
de despesas: Fernando antônio Ferreira da silva - secretário Munici-
pal de educação.

Protocolo: 724793

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo

o Município de soUre, através da(o) PreFeitUra MUNiciPaL de 
soUre por intermédio da comissão de licitação, torna público que às 11:00 
horas do dia 26 de outubro de 2021, fará realizar licitação na modalidade 
coNViTE, tipo menor preço, para coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUridica Para 
a rEaliZaÇÃo do 5º fESTiVal do caValo MaraJoara No MUNiciPio dE 
SoUrE/Pa, coNforME coNVÊNio Nº 002/2021SEEl., de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação 
da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE.
o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 21 de ju-

nho de 1993, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
o Edital e seus anexos encontram -se à disposição dos interessados na sala 
da comissão de licitação, na SEGUNda rUa ESQUiNa coM a TraV. 14, 281 
- cENTro, a partir da publicação deste aviso, no horário.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210570

oriGeM.....................: coNVite Nº 1/2021-00002
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: SErViÇoS & coMÉrcio dE ProdUToS do lar EirEli
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUridica Para a rEa-
liZaÇÃo do 5º fESTiVal do caValo MaraJoara No MUNiciPio dE SoU-
rE/Pa, coNforME coNVÊNio Nº 002/2021SEEl.
Valor ToTal................: r$ 100.000,00 (cem mil reais)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividade 
1616.133920023.2.073 apoio as Manifestações artisticas, Espor tivas, folclor., 
Culturais e Religiosas, Classificação econômica 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.
cient.desp.e outras, Subelemento 3.3.90.31.99, no valor de r$ 100.000,00
ViGÊNcia...................: 01 de Novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 01 de Novembro de 2021.

Protocolo: 724794

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de tomé açu - Pa, tornam público que realizara Processo 
licitatorio na modalidade ToMada dE PrEÇoS N” 2/2021-2210001, objeto 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
dE coNSTrUÇÃo dE  UM rESErVaTorio ElEVado. o processo licitatorio 
ocorrerá na sala de reuniões no predio da Prefeitura Municipal de Tomé-açu, 
abertura: dia 24 de Novembro de 2021 às 08:00.

aViso de caNceLaMeNto
o Município de tomé açu - Pa, por conveniencia administriva tornam público  
o caNcElaMENTo do Processo licitatorio na modalidade ToMada dE PrEÇoS 
N” 2/2021-2809002, objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE coNSTrUÇÃo dE  UM rESErVaTorio ElEVado. 
o processo licitatorio que seria realizado no dia 08 de Novembro de 2021 às 
08:00 na sala de reuniões no predio da Prefeitura Municipal de Tomé-açu.

JoÃo FraNcisco dos saNtos siLVa
Prefeito Municipal interino

Protocolo: 724795

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210323
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 041/2021PMt-Pe-srP

coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo-Pa 
cNPJ: 10.221.760/0001-82

oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE, PaPElaria, BriNQUEdoS 
E JoGoS PEdaGÓGicoS dESTiNadoS a aTENdEr a PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE TrairÃo E fUNdoS MUNiciPaiS.
coNTraTada: araUJo & SilVa PaPElaria lTda, cNPJ: 31.646.159/0001-
01 com o valor global de r$ 147.385,76 (cento e Quarenta e Sete Mil, Tre-
zentos e oitenta e cinco reais e Setenta e Seis centavos).
coNTraTada: r MacUYaMa SilVa EirEli, cNPJ: 26.698.521/0001-58 com 
o valor global de r$ 631,00 (Seiscentos e Trinta e Um reais).
coNTraTada: W.M. lira dE oliVEira EirEli, cNPJ: 22.296.039/0001-30 
com o valor global de r$ 382.664,58 (Trezentos e oitenta e dois Mil, Seiscen-
tos e Sessenta e Quatro reais e cinquenta e oito centavos).
coNTraTada: M r dE MoraES EirEli, cNPJ: 34.773.546/0001-05 com o 
valor global de r$  820.972,60 (oitocentos e Vinte Mil, Novecentos e Setenta 
e dois reais e Sessenta centavos).
data da assinatura: 03/11/2021, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 03 de novembro de 2021, Pedro José Honório Lino, Pre-
sidente da cPL.

Protocolo: 724796

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

contrato nº 20219168; oriGEM: Pregão Presencial 9/2021-00044; coN-
TraTaNTE: MUNiciPio dE UrUará-SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E 
oBraS; coNTraTada: aKaNE VEÍcUloS lTda; oBJETo: aquisição de veí-
culo para atender a Secretaria Municipal de Viação e obras, conforme trans-
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ferência especial de emenda parlamentar de programa nº 202141820002 e 
programa nº 09032021; Valor ToTal: r$ 214.900,00 (duzentos e quatorze 
mil e novecentos reais). ViGÊNcia: 29/10/2021 á 30/03/2022.
contrato nº 20219169; oriGEM: Pregão Presencial 9/2021-00015-SrP; 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; coNTraTada: ValTE-
Mir PErEira araÚJo & cia lTda-ME; oBJETo: aquisição de gêneros alimen-
tícios a ser utilizado na alimentação escolar de alunos da rede Municipal de 
Ensino; Valor ToTal: r$ 25.864,00 (Vinte e cinco Mil, oitocentos e Sessen-
ta e Quatro reais). ViGÊNcia: 03/11/2021 á 31/12/2021.

Protocolo: 724797

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-086-PMVX

oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços para aquisição de materiais para construção de drenagem, 
do município de Vitória do Xingu/Pa, para contratações futuras. aBErTUra: 
18/11/2021, às 09:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 04/11/2021. cleonice da 
silva soares - Pregoeira.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº. 2/2021-009-seMed

oBJETo: contratação de empresa para a execução de serviços de reforma e 
ampliação de Escolas Municipais, no município de Vitória do Xingu/Pa. aBEr-
TUra: 22/11/2021, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: 
Todos os Editais estarão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico, 
www.vitoriadoxingu.pa.gov.br, e poderá ser lido ou obtido cópias no depar-
tamento de Suprimentos e Serviço (Setor de licitações e contratos), situado 
na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 04/11/2021. Marcelo andoke - 
Presidente da cPL.

Protocolo: 724798

.

.

ParticULares
.

aNdrÉ Pereira da siLVa 
cPF Nº 956.853.322-20 

Torna público que recebeu da SEMaS-Pa, aUTEf Nº 272768/2015 e lar nº 
3199/2015, sob o processo nº 42079/2013.

Protocolo: 724581

Messias siQUeira da iGreJa 
cPF 333.592.372-34 

Torna público que recebeu da SEMaS-Pa, aUTEf Nº 27939/2015 e lar nº 
8/2015, sob o processo nº 37271/2013.

Protocolo: 724578
.

.

eMPresariaL
.

ars aMaZoN rUBBer soLUctioNs Ltda 
cNPJ 40152862/000154

Torna a público que recebeu a lP nº 1868/2021 para fabricação de artefatos 
de borracha sintética. com validade para 26/10/2024.

Protocolo: 724720

ars aMaZoN rUBBer soLUctioNs Ltda 
cNPJ 40152862/000154 

Torna a público que requereu a autorização para captura, resgate, coleta, 
transporte e soltura de fauna silvestre sob protocolo nº 25807/2021 para 
instalação da fabricação de artefatos de borracha sintética.

Protocolo: 724721

cÂMara MUNiciPaL de GoiaNÉsia do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

carta coNVite N º 140921/01
contratante: câmara Municipal de Goianésia do Pará-Pa. Vencedora: r r 
coMErcial TocaNTiNS lTda, cNPJ 83.590.166/0001-32 - contrato nº 
130921/01 no valor de r$ 33.366,06 (trinta e três mil, trezentos e sessenta 
e seis reais e seis centavos), objeto: aquisição de Gêneros alimentícios e 
Material de limpeza para Manutenção da câmara Municipal de Goianésia do 
Pará, critério: Menor Preço. 
ordenador de despesa: Welliton Ferreira Urbano.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
carta coNVite N º 140921/01

contratante: câmara Municipal de Goianésia do Pará-Pa. Vencedora: W d M 
coMErcial & loGiSTica EirEli, cNPJ 22.845.746/0001-39 - contrato nº 
130921/02 no valor de r$ 60.639,88 (sessenta mil, seiscentos e trinta e nove 
reais e oitenta e oito centavos), objeto: aquisição de Gêneros alimentícios e 
Material de limpeza para Manutenção da câmara Municipal de Goianésia do 
Pará, critério: Menor Preço, ordenador de despesa: Welliton ferreira Urbano. 
Goianésia do Pará, 04 de novembro de 2021. 
emerson santos Marinho - Pregoeiro.

Protocolo: 724707

sociedade FoGÁs Ltda 
cNPJ 04.563.672/0005-90 

Situada a av. cuiabá, Br 163, SN, lote 5, área Portuária, Bairro Salé, Mu-
nicípio de Santarém/Pa, torna público que recebeu da SEMaS/Pará, licença 
de operação Nº13065/2021, para a atividade de iNSTalaÇÃo PorTUária 
dENTro oU fora do PorTo orGaNiZado E TErMiNal dE USo PriVado 
Para carGaS EM GEral, iNclUiNdo PEriGoSaS em Santarém no Pará, 
com validade até 12/10/2026.

Protocolo: 724709

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a licença Prévia (lP), 
a licença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) 
para as redes de distribuição rural - rdr, tensão nominal 34,5 kV, denomi-
nadas: 1. rdPa 254,S/N, raMal do SarUBBi, raMal do roSiValdo KM 
15, SiTio BoM ViVEr/ aNa lUcia dE JESUS BEriNo - criSTiaNE caSTro 
ViEira (PrioridadE “1”) (id. 430025763); 2. ProJETo: id. 430025674 - 
Vc SÃo BENEdiTo, 25, coMUNidadE SÃo BENEdiTo / TErEZiNHa dE JE-
SUS dE aSSiS MacEdo (PrioridadE 0); 3. rdPa 254,S/N, ZoNa rUral/
MarciclES ViaNa da SilVa /fraNciSco GaTo BarBoSa (PrioridadE 
“1”) (id.430027488); 4. ETdo SalGado i,S/N, PElo rMl do SalGado, 
dEPoiS raMal do SEU JUca E MaiS 1500 M/ ZEliaNi roMUla dE fiGUEi-
rEdo diaS (PrioridadE “1”) (id. 430027544); 5. rdPa 254,S/N, SiTio 
iP, PrÓXiMo a ENTrada do BiBi JUdEU/VaNESSa SilVa dE JESUS (id. 
430027560)”, localizadas na área rural do Município de oriximiná, no Estado 
do Pará.

Protocolo: 724693

eQUatoriaL traNsMissora 7 sPe s.a.
cNPJ: 26.845.702/0002-40

eMissÃo de aUtoriZaÇÃo aMBieNtaL (aU)
a Equatorial Transmissora 7 SPE S.a. (cNPJ: 26.845.702/0002-40) torna pú-
blico que em 19 de agosto de 2021 a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade do Pará (SEMaS) expediu a autorização (aU) nº 4775/2021 
para a captura, coleta, resgate, transporte e soltura de fauna silvestre, refe-
rente ao Programa de Monitoramento de Fauna na área de influência do em-
preendimento denominado Sistema de Transmissão Vila do conde - Marituba 
- castanhal, no âmbito do processo de licenciamento nº 2020/0000009710.

Protocolo: 724695

eQUatoriaL traNsMissora 7 sPe s.a.
cNPJ: 26.845.702/0002-40

eMissÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo (Lo)
a Equatorial Transmissora 7 SPE S.a. (cNPJ: 26.845.702/0002-40) torna 
público que em 19 de agosto de 2021 a Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará (SEMaS) expediu a licença de operação 
nº 12960/2021 (Processo SEMaS nº 2020/0000009710) para o Sistema de 
Transmissão Vila do conde - Marituba - castanhal, composto pelos  equipa-
mentos denominados linha de Transmissão 500kV Vila do conde - Marituba; 
linha de Transmissão 230kV Marituba - castanhal; Subestação Vila do conde; 
Subestação Marituba e Subestação castanhal.

Protocolo: 724698

a traNscidade serViÇos aMBieNtais eireLi
cidade LiMPa aMBieNtaL 
cNPJ: 03.307.982/0002-38 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, a licença de operação Nº 13037/2021 - Prestação 
de Serviços com Substâncias e Produtos Perigosos, Porte c-iii, com validade 
até 05/10/2026.

Protocolo: 724703

G.L LoJa de dePartaMeNto Ltda 
cNPJ Nº 41.371.164/0001-02 

localizada na rua Tancredo Neves, S/N, centro, Pacajá-Pa, 68.485-000, tor-
na público que requereu da SEMMa - PacaJá - Pa, a licença de operação - lo 
para atividade: comércio Varejista de Produtos alimentícios em geral, em 
Pacajá-Pa, 68.485-000.

Protocolo: 724702

MoJU tiMBer iNd. e coM. de Madeiras Ltda
cNPJ: 36.605.025/0001-66 

Torna público que recebeu da SEcTEMa/Moju, a licença de operação (lo nº 
015/2020) para desdobro de Madeira em Tora p/ Produção de Madeira Serra-
da e seu Beneficiamento.

Protocolo: 724672
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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  - SEMMa, a autorização ambien-
tal para a rede de distribuição rural - rdr, tensão nominal 34,5 kV, para 
a obra: 1. Projeto - Ramal Dege na Vicinal Lontrão KM 300 (ID. Oficio Nº 
99/2020- MP/PJP); 2. Projeto Vc Três Barracas, SN, Emilson Jair Quintino 
amaral (id.430018498), localizada na área rural do município de Pacajá, Es-
tado do Pará.

Protocolo: 724690

HiGHLiNe do BrasiL ii 
iNFraestrUtUra de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 

cNPJ: 27.902.165/0001-05 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente as 
licenças Prévia n° 010/2021 e de instalação nº 012/2021 com validade 
20/10/2023 para atividade de ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - 
ErB (site PaTrc003_4G-TracJ1) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel celular, 
localizada na rua José oliveira, s/n° - bairro Nova Esperança - Tracuateua/Pa.

Protocolo: 724688

MoJU tiMBer iNd. e coM. de Madeiras Ltda
cNPJ: 36.605.025/0001-66 

Torna público que requereu junto a SEcTEMa/Moju, a renovação da licença 
de operação (lo nº 015/2020) para desdobro de Madeira em Tora p/ Produ-
ção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 724676

saNta Maria Madeiras iNd. e coM. eireLi 
cNPJ: 29.881.074/0001-66 

Torna público que requereu junto a SEcTEMa/Moju, a renovação da licença 
de operação (lo nº 016/2020) para desdobro de Madeira em Tora p/ Produ-
ção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 724682

U LoPes carNeiro 
cNPJ 42.312.216/0001-32 

Torna público que recebeu da SEMMa de Bragança/Pa, a licENÇa dE oPEra-
ÇÃo - lo nº 078/2021, para atividade de comércio Varejista de Gás liquefei-
to de Petróleo - GlP, com validade até 26/10/2023.

Protocolo: 724683

saNta Maria Madeiras iNd. e coM. eireLi
cNPJ: 29.881.074/0001-66

Torna público que recebeu da SEcTEMa/Moju, a licença de operação (lo nº 
016/2020) para desdobro de Madeira em Tora p/ Produção de Madeira Serra-
da e seu Beneficiamento.

Protocolo: 724679

editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLÉia GeraL 
eXtraordiNÁria de aLteraÇÃo de diretoria do siNdicato 
das iNdÚstrias Madeireiras de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa 

o SimGuamá, situado na rua Vicente costa, nº 501, centro, São Miguel do 
Guamá/Pa, através de sua diretoria Executiva, devidamente representada 
por seu Presidente o Sr. antônio Eldinei alves de Souza, coNVoca através 
do presente edital, todos os associados contribuintes do SimGuamá, para as-
sembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede do sindicato, às 
16:00 horas, do dia 15 de novembro de 2021, para decisão sobre a alteração 
da diretoria.

Protocolo: 724643

BriLHaNte iNd. e coM. de carVÃo VeGetaL eireLi
cNPJ: 14.185.761/0001-70 

Município de Goianésia do Pará - Pa, torna público que requereu junto a SE-
MaS/Pa, a renovação da licença de operação (lo nº 12012/2021) para Pro-
dução de carvão Vegetal.

Protocolo: 724644

coMerciaL MaNoeL Passos eireLi 
cNPJ: 05.418.334/0001-39 

Torna público que recebeu da SEcTEMa/Moju, a licença de operação (lo 
nº 012/2020) para desdobro de Madeira em Tora para Produção de Madeira 
Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 724646

Madeireira J & Y Ltda 
cNPJ: 08.328.063/0001-83 

Torna público que requereu junto a SEcTEMa/Moju, a renovação da licença 
de operação (lo nº 011/2020) p/ desdobro de Madeira em Tora p/ Produção 
de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 724657

Madeireira J & Y Ltda 
cNPJ: 08.328.063/0001-83 

Torna público que recebeu da SEcTEMa/Moju, a licença de operação (lo 
nº 011/2020) para desdobro de Madeira em Tora para Produção de Madeira 
Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 724653

coMerciaL MaNoeL Passos eireLi 
cNPJ: 05.418.334/0001-39 

Torna público que requereu junto a SEcTEMa/Moju, a renovação da licença 
de operação (lo nº 012/2020) para desdobro de Madeira em Tora p/ Produ-
ção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 724650

aUto Posto iaMa Ltda
Pedido de reNoVaÇÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo

o aUto Posto iaMa Ltda 
cNPJ/MF Nº 02.335.193/0001-67 

instalado no município de redenção, Estado do Pará, sito a rod. Br 155, s/n, 
Km 0, bairro ademar Guimarães, cEP 68.551-971, torna público que reque-
reu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade- SEMaS, a 
renovação da licença de operação para a atividade de empresa transportado-
ra de substâncias e produtos perigosos, realizada no estado do Pará.

Protocolo: 724625

Y.YaMada s/a coMercio e iNdUstria
eM recUPeraÇÃo JUdiciaL

Torna público que  recebeu da  SEMMa/ MariTUBa/ Pa a licença operação 
-lo N° 0156/2021

Protocolo: 724628

cooPeratiVa Mista de deseNVoLViMeNto 
do crePoriZÃo - coMidec
cNPJ Nº15.421.210/0001-20

Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, a renovação das licenças de operação sob o protocolo n°014/2021, 
n°015/2021, n°016/2021, n°017/2021, n°018/2021, n°019/2021, 
n°020/2021, n°021/2021, n°022/2021, n°023/2021, n°024/2021, 
n°025/2021, n°026/2021, n°027/2021, n°029/2021, n°028/2021 para de-
senvolver a atividade de lavra Garimpeira fluvial no município de itaituba 
- Pa.

Protocolo: 724629

W X L QUeeN Ltda - ePP 
cNPJ 24.638.754/0001-30 

Torna público que recebeu junto a SEMMaT a  lo nº 233/2021, através do 
Processo 162/2021, atividade desdobro e beneficiamento de madeira, Bene-
vides/Pa

Protocolo: 724634

FaZeNda Boa esPeraNÇa, osMar scaraMUssa 
cPF: 577.917.247-15 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
012/2017 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos em 
Paragominas/Pa.

Protocolo: 724631

MaXsoUWeL V NeVes traNsPortes 
iNscrito No cNPJ N° 18.734.219/0001-80 

TorNa PÚBlico QUE rEQUErEU da SEMMa/SaNTarÉM SoB o ProcESSo: 
2021.lP/li.0000913 a licENÇa PrÉVia E licENÇa dE iNSTalaÇÃo, Para 
EXErcEr aTiVidadES rElacioNadaS a ESGoTo, EXcETo a GESTÃo dE 
rEdES No ENdErEÇo raMal da GroTa fUNda, S/N, diaMaNTiNi, SaN-
TarÉM- Pará.

Protocolo: 724639

o empreendimento V. Ferreira Farias eireLi 
(Posto UrUarÁ), 

inscrito no cNPJ: 32.236.061/0001-49 
localizado na avenida Pará, esquina com a floriano Peixoto, bairro centro, 
cidade de Uruará, estado do Pará, torna público que requereu junto à Secre-
taria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - (SEMaS), conforme o 
protocolo de nº 2021/0000035166, a licença de operação - (lo) para exercer 
a atividade de: Transporte de produtos perigosos - (combustíveis).

Protocolo: 724636

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: 724582
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210322
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 046/2021FMa-Pe-srP
coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL 

cNPJ: 17.143.247/0001-60.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS Para MaNUTENÇÃo dE coNSTrUÇÃo, 
ElÉTricoS, HidráUlicoS E oUTroS dESTiNadoS a aTENdEr o fUNdo 
MUNiciPal dE dESENVolViMENTo E aSSiSTÊNcia Social dE TrairÃo-Pá.
coNTraTada: fErrEira coMErcio EirEli - ME, com o valor total de r$ 
122.273,12(cento e Vinte e dois Mil, duzentos e Setenta e Três reais e doze 
centavos).
coNTraTada: coMaTEl coMErcio dE MaTErial lTda, com o valor total 
de r$ 14.856,25(Quatorze Mil, oitocentos e cinquenta e Seis reais e Vinte e 
cinco centavos). coNTraTada: M a f da SilVa EirEli, com o valor total de 
r$ 23.153,00(Vinte e Três Mil, cento e cinquenta e Três reais).
data da assinatura: 01/11/2021, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 01 de novembro de 2021, Pedro José Honório Lino, Presiden-
te da cPL.

Protocolo: 724610

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
NotiFicaÇÃo

a corregedora do conselho regional de Medicina do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e sob os auspícios dos arts. 37, inciso iV, e 38, incisos 
I e II, do Código de Processo Ético-Profissional de 2016, NOTIFICA o Sr. Dr. 
JUaN fEliPE caSTilHo ScHrUl que no dia 22/11/2021, às 09h30, realizar-
se-á por videoconferência, através da plataforma ZooM, o julgamento dos 
autos do PEP crM-Pa nº 02/2020. Por se encontrar em local incerto e não 
sabido e para que chegue ao conhecimento deste, expediu-se este Edital, que 
será publicado na forma da lei. dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro 
- corregedora-crM/Pa.

Protocolo: 724607

Madeireira PacaJa eireLi  
cNPJ Nº 41.537.016/0001-15

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa 
de Pacajá - Pa a licença de instalação - li e a licença de operação - lo de n° 
045/2021, válida até o dia 14/05/2025, para atividade desdobro de Madeira 
em Tora para Produção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento/Secagem, 
em Pacajá-Pa, 68.485-000.

Protocolo: 724615

coNseLHo reGioNaL de MediciNa 
do estado do ParÁ - crM/Pa

terMo de rescisÃo coNtratUaL
o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará - crM/Pa vem 
celebrar o TErMo dE rESciSÃo coNTraTUal de prestação de serviço de 
vigilância eletrônica na delegacia regional do Sudoeste do Pará (alTaMira) 
com a empresa caSTro E SilVa SEGUraNÇa lTda - EliTE SEGUraNÇa, 
firmado em 23/08/2021. dra. tereza cristina de Brito azevedo - Presi-
dente do crM/Pa.

Protocolo: 724619

orGaNiZaÇÃo sociaL Biotec-aMaZÔNia
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo QUe eNtre si ceLeBraM
a orGaNiZaÇÃo sociaL Biotec-aMaZÔNia e FÁBio r siciLia

coNsULtoria, iMPortaÇÃo, eXPortaÇÃo de ProdUtos
aLiMeNtÍcios eireLi - Me (GaUdeNs)

eXercÍcio: 2021
Objeto: O desenvolvimento de tecnologia de certificação da produção de origem 
vegetal; sistematização e gestão estratégicas de informações para o fortaleci-
mento de bionegócios e a execução de projetos, estudos e pesquisas, com foco 
nas áreas de biodiversidade, biotecnologia e bionegócios.
Valor anual: Não contempla repasse de recursos financeiros entre as partes.
data da assinatura: 28 de outubro de 2021.
Vigência: 03 anos.
Primeira partícipe: BioTec-amazônia (cNPJ: 26.791.074/0001-87).
Segunda partícipe: fábio r Sicilia consultoria, importação, Exportação de Produ-
tos alimentícios EirEli - ME (Gaudens) (cNPJ: 15.448.817/0001-02).

Protocolo: 724595

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
aPLica PeNa disciPLiNar de ceNsUra PÚBLica eM

PUBLicaÇÃo oFiciaL ao MÉdico dr. FerNaNdo dias 
coUto saMPaio crM-Pa 10216

o conselho regional de Medicina do Estado do Pará, em conformidade com o 
disposto na lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em vista a deci-
são prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional CRM-PA n.º 19/2017, 
julgado no Pleno do conselho regional de Medicina do Estado do Pará, torna 
pública a aplicação da penalidade de cENSUra PÚBlica EM PUBlicaÇÃo 
oficial, prevista na alínea “c” do art. 22 da mencionada lei, por infração aos 
artigos 1 e 32 do código de Ética Médica resolução cfM nº 1931/2009 ao dr. 
fErNaNdo diaS coUTo SaMPaio, inscrito neste conselho sob nº 10216.

Belém, 01 de novembro de 2021
dra. tereza cristina de Brito azevedo

Presidente do conselho regional de Medicina do Estado do Pará

Protocolo: 724600

coNseLHo reGioNaL de MediciNa 
do estado do ParÁ - crM/Pa

coNtrato
o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará - crM/Pa de-
signado como Contratante firmou CONTRATO Nº 06/2021 em 20 de outubro 
de 2021 com a empresa diNaSTUr - diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda. 
EPP, designado contratada; objeto: Prestação de serviços de agenciamento 
de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de emissão, pesquisa 
de preço, reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso, cancelamen-
tos e fornecimento de passagens aéreas para o Brasil, passagens terrestres, 
para conselheiros, membros, servidores e colaboradores eventuais do cr-
M-Pa. Vigência: início em 20/10/2021 e término em 19/10/2022. dotação 
orçamentária nº 622.11.33.90.33.001 - passagens para o país. Valor glo-
bal: r$116.576,40 (cento e dezesseis e quinhentos e setenta e seis reais e 
quarenta centavos). Signatários-contratante: crM/Pa - dra. tereZa cris-
tiNa de Brito aZeVedo - Presidente do crM/Pa, contratado: di-
NastUr - diNastia ViaGeNs e tUrisMo Ltda ePP - sr. LeaNdro 
rossY de carVaLHo.

Protocolo: 724602

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
disPeNsa de LicitaÇÃo

coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará - dispensa de li-
citação Nº41/2021, Base legal - item ii do art.24 da lei 8.666/93 e o decreto 
nº 9.412/2018. objeto: Serviço de acesso à internet dedicada, por meio de iP 
privado e velocidade de download e upload dedicados de 200 mega, de fibra 
óptica com alta performance de desempenho na transmissão e recepção de 
dados para o crM-Pa. crEdor: aMPliTUdE TElEcoM. Valor GloBal: r$ 
12.000,00 (doze mil reais). Valor MENSal: r$ 1.000,00 (mil reais). dotação 
orçamentária: nº 622.11.39.90.39.030 - serviço de telecomunicação, tele-
fone e internet. Autorizado em 27/10/2021 e ratificado em 28/10/2021, por 
dra. tereZa cristiNa de Brito aZeVedo - Presidente do crM/Pa.

Protocolo: 724598

a HiGHLiNe do BrasiL ii 
iNFraestrUtUra de teLecoMUNicaÇÕes s/a 

(cNPJ 27.902.165/0001-05) 
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente de Melgaço as 
licenças ambientais Prévia nº 048/2021 e de instalação nº 049/2021, am-
bas válidas até 25/10/2023, para Estação rádio Base Site id. 4G-MElGJ1_
PaMlG001, situada na rua São Miguel, nº 507, Tabocal, Malgaço/Pa.

Protocolo: 724589

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que solicitou da Secretaria de Meio ambiente de Melgaço a 
licença ambiental de operação para Estação rádio Base Site id. 4G-MElGJ1_
PaMlG001, a ser instalada na rua São Miguel, nº 507, Tabocal, Malgaço/Pa.

Protocolo: 724591

a KaKa do GÁs Ltda 
cNPJ: 41.737.650/0001-00 

recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e desenvolvimento Econô-
mico - SEMadE a licença operação n°266/2021 para a atividade de comércio 
Varejista de Gás liquefeito de Petróleo, localizada na TV. Pau d’arco n°1570, 
quadra 057 lote 0287, Bairro Pioneiro cEP: 68447-000 Barcarena-Pa através 
do processo nº 362/2020.

Protocolo: 724586

a Beca coMercio de GÁs 
cNPJ: 17.341.027/0001-40 

recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMEia a licença ope-
ração n°077/2021 para a atividade de comércio Varejista de Gás liquefeito 
de Petróleo, localizada na rua Haroldo araújo n°1639,Bairro aviação cEP: 
68440-000 abaetetuba-Pa através do processo nº 543/2020.

Protocolo: 724587

a tiM s.a. 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Baião/Pa a licença ambiental de operação nº 15/2021 (Proc. nº 20210017), 
válida até 27/10/2022, para Estação rádio Base/ErB Site id. 4S-PaS015_
PaBXX001, situado à Estrada do cardoso (continuação Estrada Maracanã), 
S/N, calados, Baião/Pa.

Protocolo: 724584

aUto Posto iaMa Ltda.
coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo

a empresa aUto Posto iaMa Ltda 
cNPJ/MF Nº 02.335.193/0001-67

instalado no município de redenção, Estado do Pará, sito a rod. Br 155, s/n, 
Km 0, bairro ademar Guimarães, cEP 68.551-971, torna público que recebeu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará - SE-
MaS, a licença de operação n.º 10852/2017, com validade até 01/10/2021, 
por meio do processo n.º 2017/0000011934, para a atividade de Empresa 
Transportadora de Substâncias e Produtos Perigosos.

Protocolo: 724621
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INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE
PROJETO UPA MARAMBAIA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Exercício: 2020 Data da Emiossão: 05/10/2021
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUALATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 3.758.357
CONTAS A RECEBER 515.309

4.273.666TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOCIRCULANTE

FORNECEDORES
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES FISCAIS
ADIANTAMENTO CONTRATOS DE GESTÃO

PATROMÔNIO LÍQUIDO
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
TOTAL DO PASSIVO E 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

673.413
1.088.217

41.192
932.945

2.773.084
1.500.582

4.273.666

OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 37.317

Receita Líquida dos Serviços Prestados
Custos dos Serviços Prestados

17.266.279
(15.764.288)

Resultado Bruto 1.501.991
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras

(17.729)
16.320
(1.409)

Patrimônio
Institucional

1.500.582

Fluxos de Caixas das Atividades de Operacionais
Superavit do Execício 1.500.582
Variações nos Ativos e Passivos

Contas de Receber
Fornecedores
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Obrigações com Partes Relacionadas
Adiantamento Contratos de Gestão

(515.309)
673.413

1.088.217
41.192
37.317

932.945
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Operacionais 3.758.357
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 3.758.357
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 3.758.357
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Ativos Financeiros Mensurados pelo Custo
Amortizado menos provisão para perdas
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber

3.758.357
515.309

4.273.666

673.413

Passivos Financeiros mensurados pelo custo
Amortizado
Fornecedores
Salários e Encargos Sociais
Obrigações Fiscais
Adiantamento Contratos de Gestão
Obrigações com Partes Relacionadas

673.413
1.088.217

41.192
932.945
37.317

2.773.084Caixa e Equivalente de Caixa
Fluxo Fixo
Banco Conta Movimento
Aplicação Financeira de Curto Prazo

2.500
2.787.872

967.986
3.758.357Contas a Receber e Outros Recebíveis

Contrato Marambaia 515.309
515.309Fornecedores

Fornecedores
Provisão de Serviços Médicos
Provisão de Serviços Diversos

178.180
400.350
94.883

Salários e Encargos Sociais
Salários e Ordenados a Pagar
Previdência Social a Recolher
Fundo de Garantia a Recolher
Provisão de Férias e Encargos
Provisão de Aviso Prévio Indenizado
Provisão de Multa de FGTS
Pensão Alimentícia a Pagar

291.700
29.361
37.661

333.029
299.117
96.888

460
1.088.217

Adiantamento de Contrato de Gestão 932.945
Recursos de Terceiros
Receita Com Subvenções - Custeio
Receitas Com Subvenções - Específicas

15.860.059
1.406.219

17.266.279
Salários e Agregados
Férias
Fundo de Garantia
Programa de Alimentação do Trabalhador
Provisões Trabalhistas
Energia Elétrica
Serviços Pessoa Física
Serviços Pessoa Jurídica
Locações Diversas
Manutenção e Conservação
Materiais e Medicamentos

Custos
3.575.734

2.400
270.128
37.066

967.328
157.662

49
6.450.581

200.304
351.353

2.926.583

Total 15.764.288
Despesas Financeiras
Juros e Correção Monetária
Tarifas Bancárias
IOF
IRRF Sobre Aplicações Financeiras

-4.999
-9.927
-1.545
-1.258

-17.729Receitas Financeiras
Juros Aplicações Financeiras
Outras Receitas - Art. 480 CLT
Descontos Obtidos

7.560
7.743
1.017

16.320
-1.409

Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
Contribuição Patronal ao INSS
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN)
Programa de Integração Social (PIS)

518.478
1.015.985

345.652
36.546

1.916.661

Demonstração do Resultado Superavit
dos Exercícios Total

Em 31 de Dezembro de 2019
Superavit dos Exercícios
Em 31 de Dezembro de 2020

1.500.582
1.500.582

1.500.582
1.500.582

O Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão Em Saúde - INSAÚDE (Instituição/Entidade) é uma
Associação Cívil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópico, de assistência á saúde, 
educação e social. E tem por finalidade prestar assistência a saúde em todos os seus níveis;
desenvolver, manter, incrementar e gerir atividades e projetos mas áreas da assistência social,
saúde e educação, a quantos busquem seus serviços.

1   INFORMAÇÕES GERAIS
a) OBJETIVOS SOCIAIS

b) ATIVIDADES OPERACIONAIS
A Instituição atua na área de sáude como gestora de hospitais, unidade de pronto atendimento
para urgência, emergência, assim como no exercício de 2020 e 2019, também atuou em atividade
meio, no contrato de gestão com o Governo do Estado da Paraíba, prestando serviços nas áreas
de manutenção, segurança, limpeza, recepção e outros setores da área administrativa e de apoio.
2  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo, essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo quando indicado de outra forma.
2.1  BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC - TG 1000)
e interpretação técnica para atividades sem finalidade de lucros ITG - 2002 - R1, publicada em
02 de Setembro de 2015, que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação,
de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações
contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem
finalidade de lucros. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor
ajustadas para refletir remensurações do valor justo quando aplicável.
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com a NBC TG - 1000 - R1, requer
o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Instituição no processo de aplicação das políticas contábeis, as áreas que
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas 
na nota 3. A Insaúde mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos 
administrativos por meio de processo eletrônico, considerando os aspectos de controle 
necessários à evidenciação e arquivo.
REGIME CONTÁBIL
As transações são efetuadas de acordo com os princípios de contabilidade, obedecendo ao regime
de competência.
2.3  MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
Os ítens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de
acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
instituição atua (’’moeda funcional’’), as demonstrações financeiras estão
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da instituição e, também,
a sua moeda de apresentação.
2.4  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São reconhecidos inicialmente na data de negociação quando a instituição se torna uma parte das
disposições contratuais do instrumento. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 
de quaisquer custo de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses instrumentos
financeiros são medidos pelo custo amortizado. A instituição tem os seguintes instrumentos 
financeiros básicos: ’’Caixa e Equivalentes de Caixa’’, ’’Contas a Receber e Outro Contábeis’’,
’’Fornecedores’’, ’’Salários e Encargos Sociais’’, ’’Obrigações Fisciais’’ e ’’Outros Passivos’’.

2.5  INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo
com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e
com insignificante risco de variação no valor de mercado, sendo 
demonstrados pelo custo acrescidos de juros auferidos.

2.6 CONTAS A RECEBER
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de
clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da
entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime
contábil da competência.

2.7  IMOBILIZADO
Os ítens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição
menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuível
necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.
A depreciação de outros ativos é calculada com base no método linear para
alocação de custos, menos o valor residual durante a vida útil, que é
estimada como segue:
A unidade não apresenta movimento de imobilizados
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são
revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de 
mudança significativa desde a última data de balanço.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor
recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável
estimado.
Os ganhos e as perdas em alienação são determinados pela comparação do
valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em 
´´outras receitas (despesas), líquidas’’ na demonstração do resultado.
2.8  PROVISÕES PARA PERDAS POR IMPAIRMENT EM ATIVOS NÃO
 FINANCEIROS
O imobilizado e outros ativos não circulantes, são revistos anualmente para
se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que
eventos ou alterações nas circustâncias indicarem indícios de perda do
valor recuperável (impairment).
2.9  FORNECEDORES
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com
o uso do método de taxa de juros efetiva quando aplicável.
2.10  PROVISÕES
As provisões são reconhecidas quando: (I) a instituição tem uma obrigação
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (II) é
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação; e (III) o valor possa ser estimado com segurança.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem
ser necessários para  liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes
do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do
dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento
da obrigação em decorrência da passagem é reconhecido como
´´ despesas financeiras’’.
2.11  PATRIMÔNIO SICIAL
Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da
entidade, não havendo capital social, devido a sua natureza jurídica de
associação, conforme o Art. 44 e seguintes do código civil.
2.12  RECEITAS E DESPESAS
O resultado das operações é apurado pelo regime de competência de 
exercício, tendo seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social.
(a) Receita de Subvensão Custeio
As receitas auferidas por subvensões correspondem à cobertura dos
gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhecidas
no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorridos de
acordo com cada contrato.
(b) Custos e Despesas
OS custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas
com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares,
serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade hospitalar e
dos contratos de gestão, serviços de terceiros relacionados direta ou
indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, contratos de
gestão e despesas administrativas, reconhecidos por competência.
2.13  OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E 
NÃO CIRCULANTES
Os outros ativos estão demonstrados pelos valores de custo ou de realização
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias
auferidos. Os outros passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos
ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e as
variações monetárias correspondentes.
DEMAIS RECEITAS E DESPESAS / CUSTOS
As demais receitas e despesas / custos são reconhecidas no resultado de
acordo com o regime contábil de competência de exercícios.

Materiais de Limpeza
Material de Escritório
Imobilizado de Valor Diminuto
Viagens
Combustível e Lubrificantes
Outros Custos

100.945
43.375
26.920
37.299

380
616.182

3   ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CREÍTICOS
A instituição faz estimativa e estabelece premissas com relação ao futuro, 
baseada na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis da 
instituição são revizadas anualmente e refere - se à provisões diversas, 
estimativas referentes seleção de vidas úteis do ativo imobilizado.
4   INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Ativos Financeiros Mensurados pelo Custo amortizado menos provisão para
perdas
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber

3.758.357
515.309

4.273.666

2020 2019

Passivos Financeiros Mensurados pelo Custo Amortizado
Fornecedores
Salário e Encargos Sociais
Obrigações Fiscais
Adiantamento Contrato de Gestão
Obrigações com Partes Relacionadas

673.413
1.088.217

41.192
932.945
37.317

2.773.084
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Fluxo Fixo
Banco Conta Movimento
Aplicação Financeiras de Curto Prazo

2.500
2.787.872

967.986

2020 2019
5   CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CARACTERÍSTICAS DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os valores  contábeis relativos a instrumentos financeiros possuem vencimentos de curto
prazo. Quando comparados com valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um
mercado ativo ou, na ausência deste, com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuro,
ajustados com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam de seus 
correspondentes valores de mercado.

3.758.357
Correspondem substancialmente a aplicações financeiras vinculadas ao CDI (Certificado de
Depósito Interbancário - CDI e Fundo de Investimento), avaliados pelo custo de aquisição,
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.
6   CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBÍVEIS

2020 2019

515.309

A) COMPOSIÇÃO DO SALDO POR CONTRATO

Contrato Marambaia 515.309

7   ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
A Unidade não apresentou no exercício 2020 valores de adiantamento de funcionários.

8   IMOBILIZADO

Não houve aquisição de imobilizados pela unidade de Marambaia, também não houve eventos
ou alterações nas circunstâncias que demonstrassem indícios de perda do valor recuperável 
(IMPAIRMENT) dos bens ativos imobilizado.

9   FORNECEDORES 2020 2019
Fornecedores
Provisão de Serviços Médicos
Provisão de Serviços Diversos

178.180
400.350
94.883

673.413

Parte do valor ´´SERVIÇOS PRESTADOS´´ a pagar em 31 de Dezembro de 2020 corresponde
a aferição de despesas ocorridas no mês, cujo documentos de cobrança são emitidos no mês
subseqüente.

10   SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 2020 2019
Salários e Ordenados a Pagar
Previdência Social a Recolher
Fundo de Garantia a Recolher
Provisão de Férias e Encargos
Provisão de Aviso Prévio Indenizado
Provisão de Multa de FGTS
Provisão Alimentícia a Pagar

291.700
29.361
37.661

333.029
299.117
96.888

460

1.088.217

11   ADIANTAMENTO CONTRATOS DE GESTÃO 2020 2019

Receita Com Subvenções - Custeio
Receita Com Subvenções - Específicas

12.504.753
1.206.219

Recursos de Terceiros

13.710.972Recursos Total

12   RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

2020 2019

Salários e Agregados
Férias
Fundo de Garantia
Programa de Alimentação do Trabalhador
Provisões Trabalhistas
Energia Elétrica
Serviços Pessoa Física
Serviço Pessoa Jurídica
Locações Diversas
Manutenção e Conservação
Materiais e Medicamentos
Materiais de Limpeza
Materiais de Escritório
Imobilizado de Valor Diminuto
Viagens
Combustível e Lubrificantes
Outros Custos

3.575.734
2.400

270.128
37.066

967.328
157.662

49
6.450.581

200.304
351.353

2.926.583
100.945
43.375
26.920
37.299

380
616.182

Custos

15.764.288

Juros e Correção Monetária
Tarifas Bancárias
IOF
IRRF Sobre Aplicações Financeiras

2020 2019

14   RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

-17.729

Despesas Financeiras

-4.999
-9.927
-1.545
-1.258

juros e Aplicações Financeiras
Outras Receitas - Art. 480 CLT
Descontos Obtidos

2020 2019

16.320

Receitas Financeiras

7.560
7.743
1.017

-1.409

15   INSS COTA PATRONAL

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
Em 16 de Novembro de 2017 foi publicado em Diário Oficial nº 219 a portaria nº 1.680 de outubro
de 2017, o deferimento para renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
com validade para o triênio de 2018 a 2020, e que concede a entidade a isenção em relação a
cota patronal do INSS. Adicionalmente, o INSAUDE protocolou requerimento de renovação, em 
04/12/2020, registrado pelo SEI nº 25000.171202/2020-18, o qual se encontra aguardando análise.

16   DEMONSTRAÇÃO DAS RENÚNCIAS FISCAIS
O Instituto Naciona de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAUDE, é uma entidade sem fins lucrativos,
imune ao imposto de renda (IRPJ) e ao imposto sobre serviços (ISS), nos termos do artigo 150 da 
Constituição Federal (CF), bem como isenta das contribuições sociais destinadas à Previdência Social 
(Contribuição Patronal do INSS e RAT), e à Seguridade Social (COFINS e CSLL), em razão da
certificação prevista (Ministério da Saúde) no artigo 29 da Lei 12.101/2009, em consonância com o
artigo 195 da CF. Já em relação ao PIS incidente sobre a folha de pagamento
(art.13 da MP 2.158-35/2001), em decorrência dos precedentes favoráveis em matéria julgada no 
Supremo Tribunal Federal, a instituição  não recolhe a referida contribuição social. Os valores dos 
tributos objeto das renúncias fiscais foram:

2020 2019

1.916.661

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
Contribuição Patronal ao INSS
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN)
Programa de Integração Social (PIS)

518.478
1.015.985

345.652
36.546

Os cálculos acima estão considerando a utilização do ´´Lucro Real´´ como regime tributário.
O parecer da auditoria consolidado da Instituição pertinente ao ano 2020 está disponível no diário
oficial do estado de São Paulo do dia 29/04/2021, no caderno empresarial, páginas 161-162 e 163 no
link abaixo:
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=30439&e=20210429&p=1

Nelson Alves Lima
CPF: 695.213.958 - 34

RG: 5.099.552 - 2
Presidente

Aluízio Soares dos Santos
CPF: 133.945.094 - 15

TC CRC: 1SP114522/0 - 3
Contador

Informações Complementares Para o Balanço Patrimonial 2020.
Nome da Unidade: UPA MARAMBAIA DR. JOÃO MENEZES - BELÉM / PA
CNPJ: 44.563.716/0020 - 35

EXECUÇÃO DE CONTRATO
Características e Perfil da Unidade
Contrato de Gestão nº 029/2020. A UPA MARAMBAIA, porte III - Dr. João Menezes é componente integrante da
rede de atenção as urgências à saúde do SUS no município de Belém/PA, articulando - se com a 
Atenção Básica à Saúde, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e 
terapêutico e com outros.

Relatório de Execução do Contrato - 2020

linha de contratação contratado

1º semestre 2º semestre

realizado % realizado
Pronto-Socorro/Pronto Atendimento (atendimentos
urgência/emergência)
SADT interno (raios x, análises clínicas e 
eletrocardiograma)
Suturas
Curativos
Inalação

contratado realizado % realizado
50.625 26.276

32.341

97
167
739

52% 60.750 38.864

92.156

218
2.081

903

64%

Adiantamento de Contrato de Gestão 932.945

13   CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Protocolo: 724582
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INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE
PROJETO UPA JURUNAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Exercício: 2020 Data da Emiossão: 05/10/2021
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUALATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 606.895
CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBÍVEIS 3.084.143

3.691.038TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOCIRCULANTE

FORNECEDORES
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES FISCAIS
OUTROS PASSIVOS
PATROMÔNIO LÍQUIDO
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

761.273
811.610
30.551

160

2.087.445
3.691.038

Receita Líquida dos Serviços Prestados
Custos dos Serviços Prestados

13.710.972
(11.622.981)

Resultado Bruto 2.087.991
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras

(8.990)
8.443
(546)

Patrimônio
Institucional

2.087.445

Fluxos de Caixas das Atividades de Operacionais
Superavit do Execício 2.087.445
Variações nos Ativos e Passivos

Contas de Receber
Fornecedores
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Outros Passivos

(3.084.143)
761.273
811.610
30.551

160
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Operacionais 606.895
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 606.895
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 606895
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Ativos Financeiros Mensurados pelo Custo
Amortizado menos provisão para perdas
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber

606.895
3.084.143

3.691.038

761.273

Passivos Financeiros mensurados pelo custo
Amortizado
Fornecedores
Salários e Encargos Sociais
Obrigações Fiscais
Outros Passivos

761.273
811.610
30.551

160
1.603.593Caixa e Equivalente de Caixa

Fluxo Fixo
Banco Conta Movimento
Aplicação Financeira de Curto Prazo

4.500

602.395
606.895

Contas a Receber e Outros Recebíveis
Contrato Jurunas 3.084.143

3.084.143
Fornecedores
Fornecedores
Provisão de Serviços Médicos
Provisão de Serviços Diversos

187.223
445.350
128.700

Salários e Encargos Sociais
Salários e Ordenados a Pagar
Previdência Social a Recolher
Fundo de Garantia a Recolher
Provisão de Férias e Encargos
Provisão de Aviso Prévio Indenizado
Provisão de Multa de FGTS
Pensão Alimentícia a Pagar

250.053
24.334
30.256

236.729
200.886
69.352

811.610
Adiantamento de Contrato de Gestão
Recursos de Terceiros
Receita Com Subvenções - Custeio
Receitas Com Subvenções - Específicas

12.504.753
1.206.219

13.710.972
Salários e Agregados
Férias
Fundo de Garantia
Provisões Trabalhistas
Vale Transporte
Serviços Pessoa Física
Serviços Pessoa Jurídica
Locações Diversas
Manutenção e Conservação
Materiais e Medicamentos

Custos
2.310.862

3.749
174.586
681.606
55.558
3.630

4.927.573
174.685
234541

2.411.945

Total 11.622.981

Despesas Financeiras
Juros e Correção Monetária
Tarifas Bancárias
IOF
IRRF Sobre Aplicações Financeiras

-13
-8.003

-590
-384

-8.990Receitas Financeiras
Juros Aplicações Financeiras
Outras Receitas - Art. 480 CLT
Descontos Obtidos

2.458
4.621
1.365
8.443
-546

Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
Contribuição Patronal ao INSS
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN)
Programa de Integração Social (PIS)

411.582
660.504
274.388
23.759

1.370.234

Demonstração do Resultado Superavit
dos Exercícios Total

Em 31 de Dezembro de 2019
Superavit dos Exercícios
Em 31 de Dezembro de 2020

2.087.445

O Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão Em Saúde - INSAÚDE (Instituição/Entidade) é uma
Associação Cívil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópico, de assistência á saúde, 
educação e social. E tem por finalidade prestar assistência a saúde em todos os seus níveis;
desenvolver, manter, incrementar e gerir atividades e projetos mas áreas da assistência social,
saúde e educação, a quantos busquem seus serviços.

1   INFORMAÇÕES GERAIS
a) OBJETIVOS SOCIAIS

b) ATIVIDADES OPERACIONAIS
A Instituição atua na área de sáude como gestora de hospitais, unidade de pronto atendimento
para urgência, emergência, assim como no exercício de 2020 e 2019, também atuou em atividade
meio, no contrato de gestão com o Governo do Estado da Paraíba, prestando serviços nas áreas
de manutenção, segurança, limpeza, recepção e outros setores da área administrativa e de apoio.
2  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo, essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo quando indicado de outra forma.
2.1  BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC - TG 1000)
e interpretação técnica para atividades sem finalidade de lucros ITG - 2002 - R1, publicada em
02 de Setembro de 2015, que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação,
de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações
contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem
finalidade de lucros. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor
ajustadas para refletir remensurações do valor justo quando aplicável.
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com a NBC TG - 1000 - R1, requer
o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Instituição no processo de aplicação das políticas contábeis, as áreas que
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas 
na nota 3. A Insaúde mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos 
administrativos por meio de processo eletrônico, considerando os aspectos de controle 
necessários à evidenciação e arquivo.
REGIME CONTÁBIL
As transações são efetuadas de acordo com os princípios de contabilidade, obedecendo ao regime
de competência.
2.3  MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
Os ítens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de
acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
instituição atua (’’moeda funcional’’), as demonstrações financeiras estão
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da instituição e, também,
a sua moeda de apresentação.
2.4  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

São reconhecidos inicialmente na data de negociação quando a instituição se torna uma parte das
disposições contratuais do instrumento. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 
de quaisquer custo de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses instrumentos
financeiros são medidos pelo custo amortizado. A instituição tem os seguintes instrumentos 
financeiros básicos: ’’Caixa e Equivalentes de Caixa’’, ’’Contas a Receber e Outro Contábeis’’,
’’Fornecedores’’, ’’Salários e Encargos Sociais’’, ’’Obrigações Fisciais’’ e ’’Outros Passivos’’.

2.5  INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo
com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e
com insignificante risco de variação no valor de mercado, sendo 
demonstrados pelo custo acrescidos de juros auferidos.

2.6 CONTAS A RECEBER
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de
clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da
entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime
contábil da competência.

2.7  IMOBILIZADO
Os ítens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição
menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuível
necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.
A depreciação de outros ativos é calculada com base no método linear para
alocação de custos, menos o valor residual durante a vida útil, que é
estimada como segue:
A unidade não apresenta movimento de imobilizados
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são
revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de 
mudança significativa desde a última data de balanço.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor
recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável
estimado.
Os ganhos e as perdas em alienação são determinados pela comparação do
valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em 
´´outras receitas (despesas), líquidas’’ na demonstração do resultado.
8  PROVISÕES PARA PERDAS POR IMPAIRMENT EM ATIVOS NÃO
 FINANCEIROS
O imobilizado e outros ativos não circulantes, são revistos anualmente para
se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que
eventos ou alterações nas circustâncias indicarem indícios de perda do
valor recuperável (impairment).
2.9  FORNECEDORES
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com
o uso do método de taxa de juros efetiva quando aplicável.
2.10  PROVISÕES
As provisões são reconhecidas quando: (I) a instituição tem uma obrigação
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (II) é
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação; e (III) o valor possa ser estimado com segurança.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem
ser necessários para  liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes
do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do
dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento
da obrigação em decorrência da passagem é reconhecido como
´´ despesas financeiras’’.
2.11  PATRIMÔNIO SOCIAL
Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da
entidade, não havendo capital social, devido a sua natureza jurídica de
associação, conforme o Art. 44 e seguintes do código civil.
2.12  RECEITAS E DESPESAS
O resultado das operações é apurado pelo regime de competência de 
exercício, tendo seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social.
(a) Receita de Subvensão Custeio
As receitas auferidas por subvensões correspondem à cobertura dos
gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhecidas
no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorridos de
acordo com cada contrato.
(b) Custos e Despesas
OS custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas
com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares,
serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade hospitalar e
dos contratos de gestão, serviços de terceiros relacionados direta ou
indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, contratos de
gestão e despesas administrativas, reconhecidos por competência.
2.13  OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E 
NÃO CIRCULANTES
Os outros ativos estão demonstrados pelos valores de custo ou de realização
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias
auferidos. Os outros passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos
ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e as
variações monetárias correspondentes.
DEMAIS RECEITAS E DESPESAS / CUSTOS
As demais receitas e despesas / custos são reconhecidas no resultado de
acordo com o regime contábil de competência de exercícios.

Materiais de Limpeza
Material de Escritório
Imobilizado de Valor Diminuto
Combustível e Lubrificantes
Outros Custos

145.920
24.869
16.258
12.337

444.863

3   ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CREÍTICOS
A instituição faz estimativa e estabelece premissas com relação ao futuro, 
baseada na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis da 
instituição são revizadas anualmente e refere - se à provisões diversas, 
estimativas referentes seleção de vidas úteis do ativo imobilizado.
4   INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Ativos Financeiros Mensurados pelo Custo amortizado menos provisão para
perdas
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber

606.895
3.084.143

3.691.038

2020 2019

Passivos Financeiros Mensurados pelo Custo Amortizado
Fornecedores
Salário e Encargos Sociais
Obrigações Fiscais
Outros Passivos

761.273
811.610
30.551

160

1.603.593

1.603.551

Superavit do Exercício

2.087.445
2.087.445
2.087.445
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Fluxo Fixo
Banco Conta Movimento
Aplicação Financeiras de Curto Prazo

4.500

602.395

2020 2019
5   CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CARACTERÍSTICAS DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os valores  contábeis relativos a instrumentos financeiros possuem vencimentos de curto
prazo. Quando comparados com valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um
mercado ativo ou, na ausência deste, com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuro,
ajustados com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam de seus 
correspondentes valores de mercado.

606.895
Correspondem substancialmente a aplicações financeiras vinculadas ao CDI (Certificado de
Depósito Interbancário - CDI e Fundo de Investimento), avaliados pelo custo de aquisição,
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.
6   CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBÍVEIS

2020 2019

3.084.143

A) COMPOSIÇÃO DO SALDO POR CONTRATO

Contrato Marambaia 3.084.143

7   ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
A Unidade não apresentou no exercício 2020 valores de adiantamento de funcionários.

8   IMOBILIZADO

Não houve aquisição de imobilizados pela unidade de Jurunas, também não houve eventos
ou alterações nas circunstâncias que demonstrassem indícios de perda do valor recuperável 
(IMPAIRMENT) dos bens ativos imobilizado.

9   FORNECEDORES 2020 2019
Fornecedores
Provisão de Serviços Médicos
Provisão de Serviços Diversos

187.223
445.350
128.273

761.273

Parte do valor ´´SERVIÇOS PRESTADOS´´ a pagar em 31 de Dezembro de 2020 corresponde
a aferição de despesas ocorridas no mês, cujo documentos de cobrança são emitidos no mês
subseqüente.

10   SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 2020 2019
Salários e Ordenados a Pagar
Previdência Social a Recolher
Fundo de Garantia a Recolher
Provisão de Férias e Encargos
Provisão de Aviso Prévio Indenizado
Provisão de Multa de FGTS
Provisão Alimentícia a Pagar

250.053
24.334
30.256
236.729
200.886
69.352

811.610

11   RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2020 2019

Receita Com Subvenções - Custeio
Receita Com Subvenções - Específicas

12.504.753
1.206.219

Recursos de Terceiros

13.710.972Recursos Total

12   CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
2020 2019

Salários e Agregados
Férias
Fundo de Garantia
Provisões Trabalhistas
Vale Transporte
Serviços Pessoa Física
Serviço Pessoa Jurídica
Locações Diversas
Manutenção e Conservação
Materiais e Medicamentos
Materiais de Limpeza
Materiais de Escritório
Imobilizado de Valor Diminuto
Combustível e Lubrificante
Outros Custos

2.310.862
3.749

174.586
681.606
55.558
3.630

4.927.573
174.685
234.541

2.411.945
145.920
24.869
16.258
12.337

444.863

Custos

11.622.981

Juros e Correção Monetária
Tarifas Bancárias
IOF
IRRF Sobre Aplicações Financeiras

2020 2019

13   RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

-8.990

Despesas Financeiras

-13
-8.003

-590
-384

juros e Aplicações Financeiras
Outras Receitas - Art. 480 CLT
Descontos Obtidos

2020 2019

8.443

Receitas Financeiras

2.458
4.621
1.365

-546

14   INSS COTA PATRONAL

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
Em 16 de Novembro de 2017 foi publicado em Diário Oficial nº 219 a portaria nº 1.680 de outubro
de 2017, o deferimento para renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
com validade para o triênio de 2018 a 2020, e que concede a entidade a isenção em relação a
cota patronal do INSS. Adicionalmente, o INSAUDE protocolou requerimento de renovação, em 
04/12/2020, registrado pelo SEI nº 25000.171202/2020-18, o qual se encontra aguardando análise.

15   DEMONSTRAÇÃO DAS RENÚNCIAS FISCAIS
O Instituto Naciona de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAUDE, é uma entidade sem fins lucrativos,
imune ao imposto de renda (IRPJ) e ao imposto sobre serviços (ISS), nos termos do artigo 150 da 
Constituição Federal (CF), bem como isenta das contribuições sociais destinadas à Previdência Social 
(Contribuição Patronal do INSS e RAT), e à Seguridade Social (COFINS e CSLL), em razão da
certificação prevista (Ministério da Saúde) no artigo 29 da Lei 12.101/2009, em consonância com o
artigo 195 da CF.

Já em relação ao PIS incidente sobre a folha de pagamento (art.13 da MP 2.158-35/2001), em 
decorrência dos precedentes favoráveis em matéria julgada no Supremo Tribunal Federal, a instituição 
não recolhe a referida contribuição social.

Os valores dos tributos objeto das renúncias fiscais foram:
2020 2019

1.370.234

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
Contribuição Patronal ao INSS
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN)
Programa de Integração Social (PIS)

411.582
660.504
274.388
23.759

Os cálculos acima estão considerando a utilização do ´´Lucro Real´´ como regime tributário.
O parecer da auditoria consolidado da Instituição pertinente ao ano 2020 está disponível no diário
oficial do estado de São Paulo do dia 29/04/2021, no caderno empresarial, páginas 161-162 e 163 no
link abaixo:
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=30439&e=20210429&p=1

Nelson Alves Lima
CPF: 695.213.958 - 34

RG: 5.099.552 - 2
Presidente

Aluízio Soares dos Santos
CPF: 133.945.094 - 15

TC CRC: 1SP114522/0 - 3
Contador

Informações Complementares Para o Balanço Patrimonial 2020.
Nome da Unidade: UPA JURUNAS - BELÉM / PA
CNPJ: 44.563.716/0001 -72

EXECUÇÃO DE CONTRATO
Características e Perfil da Unidade
Contrato de Gestão nº 181/2020. A UPA do Jurunas, porte III - D é componente integrante da
rede de atenção as urgências à saúde do SUS no município de Belém/PA, articulando - se com a 
Atenção Básica à Saúde, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e 
terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde, por meio de fluxos lógicos e efetivos de
referência e contra referência, ordenados pelas Centrais de Regulação Médica de Urgências e
complexos reguladores instalados na região. Atendimento 24hs por dia, todos os dias. Serviços:
clínica médica, pediatria, ortopedia e odontologia; exames de eletrocardiografia, raio X e 
laboratorial; suturas e imobilização ortopédica. Em 2020, teve início a reestruturação de área
física, equipamentos, recursos humanos em parceria com a SMS para atendimento a pacientes
COVID.

Relatório de Execução do Contrato - 2020

linha de contratação contratado

1º semestre 2º semestre

realizado % realizado
Pronto-Socorro/Pronto Atendimento (atendimentos
urgência/emergência)
SADT interno (raios x, análises clínicas e 
eletrocardiograma)
Suturas
Curativos
Inalação

contratado realizado % realizado
20.250 7.060

15.918

53
99
37

35% 60.750 33.172

70.851

452
1.289

689

55%

Protocolo: 724715
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