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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar PUYr doS SaNToS TEMBÉ, Gerente de Proteção dos direitos dos 
Povos indígenas da Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos - 
SEJUdH, a viajar para Glasgow-Escócia, no período de 31 de outubro à 12 
novembro de 2021, a fim de participar da 26ª Conferência das Partes da 
oNU Para Mudanças climáticas – coP26.
Palácio do GoVErNo, 3 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 726109
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$ 30.436.944,50 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$ 30.436.944,50 (Trinta Milhões, 
Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro reais e 
cinquenta centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

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 30.436.944,50

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
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 30.436.944,50

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

*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 34.757, de 
05/11/2021.

d e c r e t o Nº 1967, de 3 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria 
de Estado de cultura - SEcUlT, órgão da administração Pública Estadual, 
crédito especial no valor de r$ 130.000,00 para atender à programação 
constante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com 
o art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a 
autorização contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, 
referente à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da 
SEcUlT, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 130.000,00 (cento e Trinta Mil reais) para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

151011339215037687 - SEcUlT 0101 339031 130.000,00
                                                                                           ToTal 130.000,00

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

151011339215038849 – SEcUlT 0101 339014 130.000,00
  ToTal 130.000,00

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 1968, 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$ 1.633.178,38 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$ 1.633.178,38 (Hum Milhão, Seiscentos 
e Trinta e Três Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

241012212212974668 - SEdEME 0101 339030 27.000,00
582012360514916639 - cEaSa 0261 339039 229.178,38
691012369514987658 - SETUr 0101 339014 48.000,00
852010612212978338 - cPc 0101 339030 215.000,00
852010612212978338 - cPc 0101 339037 848.000,00
852010612212978338 - cPc 0101 339039 266.000,00

ToTal 1.633.178,38

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):
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r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

241012212212978338 - SEdEME 0101 339033 12.000,00

241012212212978338 - SEdEME 0101 339039 15.000,00

582012324415058397 - cEaSa 0261 339037 229.178,38

691012312212978339 - SETUr 0101 339036 48.000,00

852010618315028268 - cPc 0101 339039 1.329.000,00

ToTal 1.633.178,38

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 1969, 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$ 2.576.932,78 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$ 2.576.932,78 (dois Milhões, 
Quinhentos e Setenta e Seis Mil, Novecentos e Trinta e dois reais e Setenta 
e oito centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011512115088890 - SEdoP 0101 444042 330.000,00
081012781214998317 - SEEl 0101 335041 1.427.362,00

151011339215038841 - SEcUlT 0101 334041 120.000,00
151011339215038841 - SEcUlT 0101 335041 100.000,00
211010618115028264 - SEGUP 0101 449052 50.000,00

462021339215038843 - fcP 0101 449039 549.570,78
ToTal 2.576.932,78

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

d e c r e t o  Nº 1970, 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 SUPEráViT, no 
valor de r$ 1.231.172,80 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei 
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$ 1.231.172,80 (Hum Milhão, duzentos 
e Trinta e Um Mil, cento e Setenta e dois reais e oitenta centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011751214897567 - SEdoP 0306 449051 264.854,04

141012060814918715 - SEdaP 0306 449052 128.678,12

141012060814918715 - SEdaP 6301 449052 290,33

792011854114978780 - idEflor-Bio 0656 335041 316.000,00

792011854114978780 - idEflor-Bio 0656 339030 59.226,60

792011854114978780 - idEflor-Bio 0656 445042 103.060,00

792021854114978370 - idEflor-Bio 0656 339039 359.063,71

ToTal 1.231.172,80

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 726106

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.654/2021-ccG de 8 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. 2021/1190417,
r E S o l V E:
i. exonerar Maria dE fáTiMa cHaVES doS SaNToS do cargo em comis-
são de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 1º de outubro de 2021.
ii. nomear lUiZa MoEMa SarMENTo dE carValHo para exercer o cargo 
em comissão de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Polícia civil, a contar de 1º de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 8 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.655/2021-ccG de 8 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. 2021/1271509,
r E S o l V E:
i. exonerar JoÃo BaTiSTa dE SoUSa HoNoraTo do cargo em comissão 
de chefe de operações de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, 
com lotação na Polícia civil, a contar de 1º de outubro de 2021.
ii. nomear lEoNilSoN fraNciSco rodriGUES dE MElo para exercer o 
cargo em comissão de chefe de operações de delegacia de Polícia, código 
GEP-daS-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 1º de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 8 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.656/2021-ccG de 8 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. 2021/1262911,
r E S o l V E:
nomear NaSlo ENriQUE SoUSa PErEira para exercer o cargo em co-
missão de assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, com lotação 
na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 3 de novembro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 8 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 1.618/2021-ccG, de 28 de oUtUBro 
de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº 34.753, 
de 29 de oUtUBro de 2021.
onde se lê: “nomear GABRIEL FORO SIQUEIRA para exercer o cargo em 
comissão de Supervisor, código GEP-DAS-011.2, com lotação na Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.”
Leia-se: “nomear GaBriEl foro SiQUEira para exercer o cargo em co-
missão de Supervisor, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria 
de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, a contar de 9 de 
novembro de 2021.”
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N°. 980/2021- crG, de 08 de NoVeMBro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o que  dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, re-
ferente ao mês de JANEIRO de 2022.
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id. fUNcio-
Nal SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo GoZo 

5946813/1 aBEl JoSÉ da crUZ MaToS 18/02/2020 a 17/02/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5911926/3 adriaNa BarrETo alBUQUErQUE PiNTo 16/07/2020 a 15/07/2021 17/01/2022 a 31/01/2022 
5954619/1 adriaNa VaScoNcEloS araUJo MarTiNS 10/03/2020 a 09/03/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5948948/1 ailToN PErEira loMBE 01/04/2020 a 31/03/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5945651/1 alESSaNdra SilVa da SilVa 01/01/2021 a 31/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5888852/3 aNa aMÉlia do Socorro loBo 12/09/2020 a 11/09/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
6402893/1 aNa carla liMa da coNcEiÇÃo 15/05/2020 a 14/05/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5946547/1 aNa PaUla d aGUiar dE oliVEira 21/01/2021 a 20/01/2022 21/01/2022 a 09/02/2022 
5945970/1 arTHUr HoUaT NErY dE SoUZa 29/01/2021 a 28/01/2022 31/01/2022 a 01/03/2022 
5945666/1 aSaEl caSTor GoMES 01/01/2021 a 31/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
54181477/2 BElMiro SoarES caMPElo NETo 02/01/2021 a 01/01/2022 03/01/2022 a 01/02/2022 
5953247/1 caMila GUiMarÃES Garcia SoEiro 23/12/2020 a 22/12/2021 03/01/2022 a 17/01/2022 
8022538/3 caMila SilVa do carMo 09/09/2020 a 08/09/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5955964/2 cHriSTiaNNE dE liMa riBEiro 09/09/2020 a 08/09/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
57195074/3 cid BarBoSa dE BarroS 01/01/2021 a 31/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
51855773/3 claUdia VidiGal TaVarES NUNES 01/08/2020 a 31/07/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
35874/12 clEodoN roMaNo dE MEdEiroS  GoNdiM 08/01/2021 a 07/01/2022 10/01/2022 a 08/02/2022 
5946241/3 criSTilENE oliVEira fErrEira loBaTo 05/08/2020 a 04/08/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5956752/1 cYlENE oliVEira PErEira 11/09/2020 a 10/09/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5946227/1 daNilo SiQUEira  froNcHETTi 01/01/2020 a 31/12/2020 03/01/2022 a 01/02/2022 
8001349/4 dENiSE PiNHEiro SaNToS MENdES 30/01/2021 a 29/01/2022 03/01/2022 a 01/02/2022 
5906793/3 doriNEY doS SaNToS PErEira 01/07/2020 a 30/06/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
2015331/1 EliaS SoUZa liMa 03/02/2020 a 02/02/2021 10/01/2022 a 08/02/2022 
5706548/3 flora rEGiNa coUTo dE MENdoNÇa 16/01/2021 a 15/01/2022 17/01/2022 a 15/02/2022 
3176932/1 friTZ GaUcH 01/03/2020 a 28/02/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
57227944/3 iSiS ESTUMaNo BorGES dE SoUSa 01/01/2021 a 31/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5893359/2 JacQUEliNE GoTardo PaNciEri 06/11/2020 a 05/11/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5946652/3 JESSica BarBoSa arGollo 08/07/2020 a 07/07/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5921659/2 KariNa araÚJo aNEQUiNo 21/08/2020 a 20/08/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
57231093/2 lENE SUElY doS SaNToS EVaNGEliSTa 19/09/2020 a 18/09/2021 17/01/20232 a 15/02/2022 
5938582/2 lEoNaN dE SoUZa BraGa 06/01/2021 a 05/01/2022 06/01/2022 a 04/02/2022 
5945968/1 liNdoMar Marco doS SaNToS 08/01/2021 a 07/01/2022 08/01/2022 a 07/02/2022 
5917715/2 lUÃ GaBriEl doS SaNToS 02/05/2020 a 01/05/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5946436/1 lUciaNa MacEdo doS SaNToS 07/02/2020 a 06/02/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
7004460/4 lUciENNE BaNdEira PiNTo 16/11/2020 a 15/11/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5296056/3 lUciValdo rodriGUES MiNdElo 21/07/2020 a 20/07/2021 03/01/2022 a 17/01/2022 
5953096/1 lUiZ aNToNio SoarES raPoSo 31/12/2020 a 30/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5190398/1 lUiZiEl HENdErSoN GUEdES dE oliVEira 01/01/2021 a 31/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
36285/2 MaNoEl MorEira dE oliVEira 01/01/2021 a 31/2/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 

5934241/1 MarcEla corrEa fraNco 13/07/2019 a 12/07/2020 03/01/2022 a 01/02/2022 
6402929/1 MarclEY MoNTEiro liMa 17/05/2020 a 16/05/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5957630/1 Maria carla da SilVa SoUZa 11/11/2020 a 10/11/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5149614/4 Maria cEcilia MoNTEiro dE liMa 18/02/2019 a 17/02/2020 03/01/2022 a 01/02/2022 
54181385/6 Maria criSTiNa arrUda SaNcHES 01/03/2020 a 28/02/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
51855795/4 Maria dE JESUS alVES ViEira 21/11/2020 a 20/11/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 

1414/2 Maria do carMo VaZ coNcEiÇÃo STEliN 13/01/2021 a 12/01/2022 20/01/2022 a 18/02/2022 
5950873/2 MaUro SErGio MEScoUTo da SilVa 02/09/2020 a 01/09/2021 03/01/2022 a 21/01/2022 
5743354/2 MaTEUS rodriGUES da coSTa 01/08/2020 a 31/07/2021 03/01/2022 a 17/01/2022 
5945843/1 MaTHEUS PErEira TaVarES 18/01/2021 a 17/01/2022 18/01/2022 a 16/02/2022 
6060989/3 oliNTHo daMico aZEVEdo coElHo 24/10/2020 a 23/10/2021 04/01/2022 a 02/02/2022 
57207697/3 rafaEla aZEVEdo dE lEÃo 29/09/2020 a 28/09/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 

57174457/2 rafaEla dE MiraNda MoUTiNHo da 
coNcEiÇÃo 04/04/2018 a 03/04/2019 03/01/2022 a 01/02/2022 

5945808/1 rEJaNE SilVa JiMENEZ oliVEira 01/01/2021 a 31/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5950918/1 roSEliTa coNcEiÇÃo dE oliVEira 12/09/2020 a 11/09/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5945668/1 rUY lESSa dE oliVEira 01/01/2021 a 31/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5945738/1 SilVio arTHUr PErEira 01/01/2021 a 31/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5945580/1 SolaNo NaZarENo PoJo dE SoUZa 01/01/2021 a 31/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5945933/2 SUElY Socorro PaNToJa da SilVa 12/01/2021 a 11/01/2022 27/01/2022 a 25/02/2022 
57191046/1 TÂNia Maria alVES SaNTiaGo 22/10/2020 a 21/10/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5952621/1 TEodoro corrEa SaNToS 20/11/2019 a 19/11/2020 03/01/2022 a 01/02/2022 
5899863/2 VaNESSa carNEiro carMoNa 01/02/2019 a 31/01/2020 03/01/2022 a 17/01/2022 
5945653/1 WalTEr coSTa JUNior 01/01/2021 a 31/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 
5007879/7 WalTEr fiGUEirEdo dE SoUSa 26/11/2020 a 25/11/2021 03/01/2022 a 17/01/2022 
5855748/2 WaNdEr SoarES dE oliVEira 01/09/2020 a 31/08/2021 03/01/2022 a 01/02/2022 

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 08 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 726110

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 979/2021-crG, de 08 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:
alTErar,  o período de designação concedido a servidora ValdENira 
rodriGUES fErrEira, id. funcional nº. 5946829/2, através da Portaria 
nº.797/2021 publicada no doE nº. 34705 de 21/09/2021, para o período 
de 13/10/2021 a 27/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 08 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 726093

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
do PreGÃo eLetrÔNico Nº 13/2021-ccG/Pa

A Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições conferidas 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, e após análise das peças contidas nos autos do processo n.º 
2021/379.219-ccG/Pa, especialmente pela lei n.º 8.666/93 e alterações, 
e consoante os fundamentos da informação exarada pela Nota Técnica de 
n.º 001/2021-aSJUr/ccG, resolve:
1. adjudicar e homologar o resultado do Pregão Eletrônico n.º 13/2021-
ccG/Pa, e autorizar a contratação e emissão de Nota de Empenho, confor-
me discriminado abaixo:
oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, 
Higiene e conservação do conjunto Sede da casa civil da Governadoria do 
Estado do Pará, incluindo as áreas internas e externas, compreendidas pe-
las salas de trabalho, circulação e sistema de copas e sanitários, inclusive 
os jardins e áreas verdes, com fornecimento dos equipamentos, materiais 
e produtos necessários à perfeita execução dos serviços, inclusive a mão 
de obra e uniforme completo aos seus funcionários, pelo período de 12 
(doze) meses, conforme especificações, estimativas de quantidades e va-
lores contidos do Anexo I (Termo de Referência) do Edital e seus Anexos.
EMPrESa SErVicEliNE coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda, 
inscrita no cNPJ: 09.107.461/0001-32, foi a vencedora do certame, com 
o valor de: r$ 1.892.285,16 (Um milhão oitocentos e noventa e dois mil 
duzentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).
Dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém/Pa, 08 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará

Protocolo: 726014

diÁria
.

Portaria Nº 978/2021-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° 2021/1254795, de 4 de novembro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BUJarU/Pa, no dia 08/11/2021.

Servidor objetivo

Joao BaTiSTa GoMES filHo, cPf 212.983.784-00 matrícula 
funcional nº 5900907/3, ocupante do cargo de Secretário de 

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a servidora do NUrMEc, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 8 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 981/2021-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° 2021/1262955, de 5 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 SaPUcaia/Pa, no período de 08 a 10/11/2021.

Servidor objetivo

flaVio BraNdÃo da SilVa, cPf 393.820.012-04, matrícula  funcional  
nº 5945655/ 1, ocupante do cargo de assistente operacional ii, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a ouvidoria Geral do Estado, 
no referido município.
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ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas 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, 8 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 725830

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 109/2021 – cMG, de 08 de NoVeMBro de 2021.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
rESolVE:
i - dESiGNar como GESTora do ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔ-
Nico - PaE, no âmbito desta casa Militar, a servidora lariSSa dE oliVEi-
ra BriTo, coordenadora de Gestão de Pessoas, Mf nº 5903998/3;
ii- dESiGNar como suplente a servidora roSEaNE PiNHEiro fiGUEirE-
do, assessor de Segurança, Mf nº 4220075/3;
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
os termos da PorTaria Nº 178/2020 – cMG, de 20 de março de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 08 dE NoVEMBro dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior– cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 725942
Portaria Nº 110/2021 – cMG, de 08 de NoVeMBro de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 096/2021 – cMG, de 06/10/2021, 
publicada no doE nº 34.728, de 07/10/2021, referente à concessão de 
férias regulamentares,
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora rafaely lorena florenzano de Sousa de andrade, 
Mf nº 5888535/2, assessor operacional i, para responder pelo cargo de 
coordenador de logística administrativa, cumulativamente com a função 
que já exerce, no período de 03 a 19/11/2021, em virtude do titular do 
cargo, o servidor Heider da Silva Martins, Mf nº 57199676/3, ter entrado 
em gozo de férias regulamentares no período supracitado.
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 03 de novembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 08 dE NoVEMBro dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 725946
Portaria Nº 111/2021 – cMG, de 08 de NoVeMBro de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 088/2021 – cMG, de 09/09/2021, 
publicada no doE nº 34.694, de 10/09/2021, referente à concessão de 
férias regulamentares,
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora iolene leandro Tavares, Mf nº 5397146/4, as-
sessor administrativo ii, para responder pelo cargo de assessor adminis-
trativo iV, cumulativamente com a função que já exerce nos períodos de 
01 a 15/10/2021 e 16 a 30/11/2021, em virtude da titular, servidora Eline 
Maria Botelho coutinho, Mf nº 5910649/3, ter entrado em gozo de férias 
regulamentares nos períodos supracitados.
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 1º de outubro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 08 dE NoVEMBro dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 725953

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 995/2021 – di/cMG, 
de 08 de NoVeMBro de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
18 a 22/11/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação); Servidores: 
caP PM Jonas alencar de Sousa, Mf nº 3359077/3, 3º SGT PM Bruno 
oseas Silva dos Santos, Mf nº 57199652/2, 3º SGT PM diogo arakem 
Moura Santana de oliveira, Mf nº 54195422/1 e cB PM aldo Vandamme 
Silva Pessoa, Mf nº 4218818/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 725730

FÉrias
.

Portaria Nº 112/2021 – cMG, de 08 de NoVeMBro de 2021.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo as informações constantes nos Processos nº 
2021/1256742, 2021/1248935, 2021/604353, 2021/604355 e 
2021/604362;
rESolVE:
I – Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao biênio 
2021/2022, aos servidores: claudionor Maria lobato, Mf nº 5126070/3, 
diogo arakem Moura Santana de oliveira, Mf nº 54195422/2, amandio 
Pereira de oliveira Junior, Mf nº 57221925/2, Joselito Mendes Santos, Mf 
nº 4220523/2, renato Pina almeida, Mf nº 4219862/2 e antônio Sergio 
cardoso aguiar, Mf nº 3253112/1 no período de 01 a 30/01/2022; die-
go Giovani Barbosa do Nascimento, Mf nº 57223624/3, douglas Gonçal-
ves de Miranda, Mf nº 5912162/2 e Wanderson alexandrino Viana, Mf nº 
57222073/2, no período de 03/01 a 01/02/2022; roseane Pinheiro figuei-
redo, Mf nº 4220075/3, no período de 04/01 a 02/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 08 dE NoVEMBro dE 
2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 726031

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 529/2021-PGe.G., de 05 de novembro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais …
rESolVE:
aUToriZar, o servidor, Valentim de Matos Pantoja filho, identidade 
funcional nº 3084329/1, a se afastar de suas funções no período de 
22.12.2021 a 10.01.2022, para gozo de residual de férias, interrompida 
pela PorTaria Nº 262/2021-PGE.G., de 28.05.2021.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ViViaNE rUffEil TEiXEira PErEira
Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício

Protocolo: 725562
Portaria Nº 530/2021-PGe.G., de 05 de novembro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício, no uso das suas 
atribuições legais …
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 08.11.2021, 
o gozo de férias do servidor, Tiago Jose de Moraes Gomes, identidade 
funcional nº 57192493/2, concedida pela PorTaria Nº 446/2021-PGE.G, 
de 30.09.2021.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ViViaNE rUffEil TEiXEira PErEira
Procuradora-Geral adjunta administrativa, em exercício

Protocolo: 725570

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

FÉrias
.

GoZo de FÉrias iNterroMPidas
Portaria Nº 164/2021-GaB/seac
Belém Pa, 03 de novembro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria No 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020,
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994,
rESolVE:
aUToriZar à servidora JUliaNa Márcia BarroSo, Matrícula 5945669-1, 
diretora Geral do Núcleo de articulação e cidadania, o gozo 14 (quator-
ze) dias restantes de férias regulamentares, no período de 03/01/2021 a 
16/01/2021, referentes ao período aquisitivo 2019/2020, interrompidas 
conforme Decreto de 15/01/2020 - DOE 34.091 - fls. 9 - 16/01/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 03 de novembro de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto – SEac
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Portaria Nº 165/2021-GaB/seac
Belém Pa, 03 de novembro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria No 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020,
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994,
rESolVE:
aUToriZar à servidora, dElMa coElHo BraGa da ENcarNaÇÃo, Ma-
trícula 57227598-3, Gestor de Território da Paz, o gozo 29 (vinte e nove) 
dias restantes de férias regulamentares, no período de 03/01/2021 a 
31/01/2021, referentes ao período aquisitivo 2020/2021, interrompidas 
conforme Port. 055/2021-GaB/SEac - doE 34.596 - 27/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 03 de novembro de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto – SEac
Portaria Nº 167/2021-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 que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994,
rESolVE:
aUToriZar ao servidor MarcoS aUrÉlio aQUiNo loPES, Matrícula 
3348717-3, diretor, o gozo 29 (vinte e nove) dias restantes de férias re-
gulamentares, no período de 03/01/2021 a 31/01/2021, referentes ao pe-
ríodo aquisitivo 2019/2020, interrompidas conforme Port. 019/2021-GaB/
SEac - doE 34.493 - 16/02/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 04 de novembro de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto – SEac

Protocolo: 725459

.

.

oUtras MatÉrias
.

cHaMada PÚBLica N°. 001/2021 – seac/Pa
a comissão instituída através da PorTaria Nº 134/2021 de 30 de 
setembro de 2021, da Secretaria Estratégica de articulação da cidadania, 
através de seu Secretário, dr. ricado Brisolla Balestreri, torna público, que 
realiza “CHAMADA PÚBLICA” nos termos e condições desta, visando firmar 
TErMo dE PErMiSSÃo dE USo, regido pela lei 8.666/93, para conceder 
Permissão de Uso de Espaço Público, para autorização de exploração 
comercial a título precário, com vistas ao uso de área de 25m² (vinte 
e sete metros quadrados), para exploração dos serviços de lanchonete 
nas Usinas dos Territórios pela Paz - USiPaZ: Benguí, cabanagem, icuí 
(ananindeua) e Nova União (Marituba), de acordo com as condições 
estabelecidas no presente Edital e Termo de Referência, consoante às 
regras e especificações da presente Chamada Pública e seus anexos.
os interessados poderão retirar o arquivo eletrônico desta chamada Públi-
ca, nos seguintes endereços: www.compraspara.pa.gov.br e http://www.
seac.pa.gov.br/.
PErÍodo dE rEcEBiMENTo da docUMENTaÇÃo:
Período de recebimento: das 08h do dia 09/11/2021 até às 23h59 do dia 
19/11 de 2021.
ENdErEÇo dE rEcEBiMENTo da docUMENTaÇÃo:
Endereço eletrônico: chamamentoseac012021@gmail.com
Belém, 08 de novembro de 2021.
arthur Magno de carvalho
Membro da comissão de credenciamento
ana rebekah Guerreiro cordeiro
Membro da comissão de credenciamento
rodinilson dos Santos Nogueira filho
Membro da comissão de credenciamento

Protocolo: 725812

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

Processo: 2019/590314
objeto: Sindicância para apurar irregularidades na aquisição de 20 (vinte) 
computadores desktop junto a empresa adaMiTEc comércio de Equipa-
mentos Eletrônicos ltda
dEciSÃo
Tratam os presentes autos de Processo de Sindicância instaurado para apu-
rar irregularidades na aquisição de 20 (vinte) computadores desktop junto 
a empresa adaMiTEc comércio de Equipamentos Eletrônicos ltda.

o processo de compra foi iniciado com o Memorando aGE nº 106/2019-GE-
raf/aGE, de 27 de novembro de 2019, seq. 2, da Gerente administrativa 
financeira desta auditoria-Geral, pelo qual solicita autorização “... em ca-
ráter de urgência a aquisição de mais 20 (vinte) computadores desktop, 
visto que ainda estamos com déficit, devido ao aumento de pessoal nes-
te órgão, em função da cedência de novos servidores, da contratação de 
novos estagiários e pelo processo que está em andamento de Processo 
Seletivo Simplificado - PSS, o qual foi enviado para SEAD o Oficio AGE 
No.1734/2019 datado de 07/11/2019, para contratação de mais 20 profis-
sionais temporários”.
como parte do pedido de autorização, a GEraf requereu autorização para 
“... adesão da ata de registro de preço 01/2019, do instituto federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, para aquisição dos Compu-
tadores desktop lenovo Thinkcentre M920S Sff, os mesmos adquiridos 
anteriormente, para que possamos manter uma padronização do parque 
de informática”.
o valor total da aquisição era de r$ 118.520,00 (cento e dezoito mil e 
quinhentos e vinte reais), sendo o valor unitário r$ 5.926,00 (cinco mil 
novecentos e vinte seis reais), tendo sido apontada a disponibilidade or-
çamentária para a aquisição dos equipamentos: Programa de Trabalho: 
04122129784090000, PTrES: 118409, Plano lnterno: 4200008409E, fon-
te de recurso: 0101000000, Natureza da despesa: 449052.
a seguir foi juntada a ata de registro de Preços nº 01/2019, do ifro 
campus colorado do oeste ro, onde está discriminado o produto marca 
lenovo Thinkcenter M920S Sff, pretendido pela aGE, seqs. 2, págs. 3/7, 
3, 4, 5, 6 e 7, págs. 1/3.
Na seq. 7, pág. 5, consta informação da então Gerente administrativa-
financeira, a respeito da vantajosidade da compra mediante adesão a ata 
de preços, face o preço coletado no mercado apontar “... uma economia 
para o erário público no valor de r$ 56.837,03 (cinquenta e seis mil reais 
oitocentos e trinta sete reais e três centavos)”.
Parecer aGE Nº 252/2019 – aSJUr, seqs. 7, págs. 6/7 e 8, págs. 1/3, opi-
nou pela possibilidade de adesão a ata de registro de Preços nº 01/2019, 
do ifro, “... posto que está em conformidade com os requisitos legais, 
atendendo a obrigação em consideração aos quantitativos, respeitando o 
normativo citado e os termos consignados em ata, observados os aponta-
mentos feitos no presente parecer”.
Na seq. 8, págs. 4/5, consta o Pedido de realização de despesa-Prd, nº 
134/2019, de 06/12/2019, no valor de r$ 118.520,00 (cento e dezoito mil 
quinhentos e vinte reais), em favor de adaMiTEc comércio de Equipamen-
tos Eletrônicos ltda.; na pág. 6, a Nota de Empenho-NE Nº 2019NE0066, 
no mesmo valor; e nas págs. 7/9, 03 (três) vias do Termo de Adesão a Ata 
de registro de Preços nº 01/2019.
Na seq. 10 consta anulação da Nota de Empenho-NE Nº 2019NE0066, 
de 31/12/2019, em razão do decreto 403/19, face o encerramento do 
exercício.
Nota fiscal-e nº 000.000.315, seq. 11, de 06/04/2020, emitida pela ada-
MiTEc comércio de Equipamentos Eletrônicos ltda., referente a entrega 
dos computadores desktop adquiridos por força da adesão a ata de regis-
tro de Preços nº 01/2019 do ifro.
Na seq. 13 está inserida comunicação da empresa adaMiTEc, de 
15/12/2020, cobrando o pagamento, devidamente atualizado, do valor 
referente à venda dos equipamentos adquiridos pela aGE, vencida em 
21/05/2020.
Nas seqs. 14, 15 e 16, estão inseridas outras comunicações da adaMiTEc 
cobrando o pagamento da Nf-e 315.
Nas seqs. 17 a 20 estão documentos referentes a anterior aquisição de 70 
(setenta) computadores junto a adaMiTEc, em 16/10/2019.
Parecer aGE nº 078-02/2020-aSJUr, seq. 23, a respeito da compra dos 
equipamentos, concluiu pelo envio dos autos a GEraf para que se ma-
nifeste sobre a elaboração do Memorando apócrifo que pede autorização 
para a compra dos computadores e para que diligencie junto a adaMiTEc, 
e a Transportadora Mercúrio cargas e Encomendas Expressas ltda., para 
que apresentem documentos que identifiquem o servidor que recebeu os 
computadores e a data em que foram entregues na aGE; e para que a NTi 
apresente parecer sobre a situação dos computadores, indicando se houve 
alteração da configuração ou qualquer outra alteração nos equipamentos, 
tudo para justificar a instauração de eventual processo de invalidação de 
ato administrativo.
Nas seqs. 27 a 32 estão os resultados das diligências requisitadas no pa-
recer jurídico.
Novo parecer jurídico - Parecer aGE nº 008/2021-GEJUr, seq. 33 - reco-
mendou a instauração de sindicância para apurar irregularidades suposta-
mente ocorridas na compra dos equipamentos e envio dos autos à Procu-
radoria-Geral do Estado, para se manifestar sobre a questão, na condição 
de órgão de consultoria jurídica do Estado.
Portaria aGe nº 014/2021-GaB, de 21 de janeiro de 2021, seq. 35, 
constituiu comissão de sindicância, como recomendado no parecer jurídico 
supra (doE nº 34.468, de 22/01/2021).
Na seq. 112, está inserido o relatório final da comissão de sindicância que 
opina pela instauração de Processo administrativo disciplinar – Pad contra 
cada um dos envolvidos na compra dos computadores, bem como sugere o 
envio dos autos a Procuradoria-Geral do Estado, para manifestação, consi-
derando que os computadores adquiridos não poderiam ter sido recebidos 
porque estavam fora das especificações contratadas, com a Nota de Empe-
nho cancelada e sem dotação orçamentária para pagamento.
Parecer aGE nº 094/2021-GEJUr, seq. 116, concluiu pela regularidade do 
processo de sindicância e ratifica a conclusão do relatório final da comissão.
Parecer nº 000653/2021, da Procuradoria-Geral do Estado, seq. 119, ates-
ta a regularidade do processo de sindicância, ratifica a recomendação de 
instauração de Pad contra os servidores envolvidos, de instauração de pro-
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cesso administrativo de invalidação, nos termos do art. 86, e ss, da lEPa 
e instauração de processo sancionatório contra a empresa contratada nos 
termos do art. 104 e ss, da lEPa.
No curso da apuração a aGE recebeu da PGE o ofício nº 001143/2021-PGE
-PcTa2, requerendo informações para subsidiar defesa do Estado na ação 
ordinária proposta por adaMiTEc coMÉrcio dE EQUiPaMENToS ElE-
TRÔNICOS LTDA., em tramitação junto a 2ª Vara de Fazenda desta capital 
e que questiona o não pagamento ou a devolução do 20 (vinte) computa-
dores desktop, objeto da Nf Nº 315, de 06/04/2020.
Em resposta, foi expedido o ofício aGE nº 352/2021- GaB, de 29 de junho 
de 2021.
A fim de instruir este processo determinei a juntada da petição inicial da 
Ação Ordinária nº 0832247-72.2021.8.14.0301, da 2ª Vara da Fazenda 
de Belém, da sentença e do comprovante de entrega dos computadores 
a autora da ação, em cumprimento da sentença, seqs. 123, 124 e 125.
São os fatos, sobre o quais passo a decidir:
Pelo relatório supra constata-se que estes autos são de Processo de Sin-
dicância instaurado com a finalidade de apurar autoria e materialidade na 
aquisição de 20 (vinte) computadores desktop lenovo Thinkcentre M920S 
Sff, junto a empresa adaMiTEc comércio de Equipamentos Eletrônicos 
ltda., por meio de adesão a ata de registro de Preços nº 01/2019 do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, campus 
colorado do oeste.
o processo foi iniciado a partir da cobrança da empresa adaMiTEc do 
pagamento da quantia de r$ 118.520,00 (cento e dezoito mil e quinhen-
tos e vinte reais), referente à Nota fiscal-e nº 000.000.315, seq. 11, de 
06/04/2020, vencida em 21/05/2020, seq. 13.
as irregularidades preliminarmente detectadas no processo de compra fo-
ram: (a) não havia demonstração da necessidade dos equipamentos; (b) 
Nota de Empenho anulada em razão do término do exercício; e (c) cance-
lamento da dotação orçamentária.
No curso da apuração foram identificadas outras irregularidades como fal-
ta de assinatura no Memorando aGE nº 106/2019-GEraf/aGE, de 27 de 
novembro de 2019, seq. 2 e equipamentos recebidos em desacordo com o 
Termo de Referência, seq. 52, págs. 6/8.
finalizada a apuração a comissão emitiu relatório, seq. 112, onde consig-
na as seguintes irregularidades no processo de aquisição dos 20 (vinte) 
computadores:
(a) processo não foi instruído com Termo de Referência nem com o Edital 
elaborados pela aGE;
(b) não restou evidenciada a urgência e tampouco a identificação de ser-
viços essenciais inadiáveis que justificassem a aquisição de mais 20 com-
putadores;
(c) o Pedido de realização de despesa Prd e a Nota de empenho 
2019NE00667 foram emitidos em 06/12/2019, antes da publicação da 
adesão no doE nº 34.066, de 19/12/2019; e
(d) o ato administrativo que deu início ao procedimento é controverso, 
posto que há divergência de atuação de 02 (duas) servidoras, uma que es-
tava de férias regulamentares, mas que, de fato, se manteve no exercício 
do cargo, e outra que mesmo substituindo a titular de férias, não detinha 
autonomia para exercer o cargo.
No mesmo relatório, a comissão individualizou as condutas:
(a) do servidor ocupante de cargo de provimento em comissão que re-
cebeu os 20 (vinte) computadores com especificação divergente das que 
foram contratadas;
(b) do servidor que, à época, respondia pela auditoria-Geral, que autori-
zou processo de compra de equipamentos em descumprimento ao decreto 
Estadual nº 367, de 23 de outubro de 2019 sem justificativa objetiva, 
com instrução processual em desacordo com o previsto pelo Tribunal de 
contas da União - TcU no acórdão nº 998/2016 Plenário e com Pedido de 
realização de despesa Prd e Nota de empenho 2019NE00667, emitidos 
em 06/12/2019, antes da publicação da adesão à ata de registro de preços 
pregão eletrônico SrP 01/19, publicada em 19/12/2019 no doE 34.066;
(c) do servidor ordenador de despesas, que assinou a Nota de Empe-
nho 2019NE00667, referente ao processo de compra de equipamentos em 
descumprimento ao decreto Estadual nº 367, de 23 de outubro de 2019 
sem justificativa objetiva, com instrução processual em desacordo com o 
previsto pelo Tribunal de contas da União - TcU no acórdão nº 998/2016 
Plenário e com Pedido de realização de despesa e Nota de Empenho efe-
tuados antes da publicação da adesão à ata de registro de preços pregão 
eletrônico SrP 01/19;
(d) da servidora que ocupava o cargo de gerente administrativa/financeira, 
por ter permanecido no exercido das funções estando em impedimento 
legal (gozo de férias); e
(e) da servidora que obedeceu a ordens superiores manifestamente ilegais 
da chefia imediata que encontrava-se em impedimento legal (gozo de fé-
rias) e assinou a Nota de Empenho 2019NE00667, referente ao processo 
de compra de equipamentos em descumprimento ao decreto Estadual nº 
367, de 23 de outubro de 2019 sem justificativa objetiva e com Pedido de 
realização de despesa e Nota de Empenho efetuados antes da publicação 
da adesão à ata de registro de preços pregão eletrônico SrP 01/19.
Todos os servidores envolvidos nos fatos foram enquadrados nos arts. 177, 
iV e Vi, 178, XVii e 179 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (rJU).
Ao fim, o relatório recomenda a instauração de Processo Administrativo 
disciplinar contra todos os envolvidos.
Verifico que a comissão sindicante cumpriu com sua finalidade, na medida 
em que conseguiu identificar autoria e materialidade dos ilícitos praticados 
no processo administrativo de compra de 20 (vinte) computadores desktop 
lenovo Thinkcentre M920S Sff, junto a empresa adaMiTEc comércio de 
Equipamentos Eletrônicos ltda., por meio de adesão a ata de registro de 
Preços nº 01/2019 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de rondônia, campus colorado do oeste.
os pareceres da assessoria jurídica desta auditoria-Geral e da Procurado-

ria-Geral do Estado comungam da conclusão da comissão sindicante, tendo 
o parecer da PGE reconhecido, ainda, que não há vícios formais no proces-
so que possam anular a apuração ou o futuro processo punitivo.
contudo, em que pese concordar com as conclusões da comissão sindi-
cante, não posso deixar de considerar que a empresa que forneceu os 
20 (vinte) computadores, adaMiTEc coMÉrcio dE EQUiPaMENToS ElE-
TRÔNICOS LTDA., ajuizou perante a 2ª Vara de Fazenda desta capital a 
ação ordinária nº 0832247-72.2021.8.14.0301, onde pretendia receber a 
quantia corresponde ao fornecimento dos produtos, objeto da Nf-e nº 315, 
de 06/04/2020 ou a devolução dos equipamentos, nos termos da petição 
inicial que fiz juntar na seq. 123. Também fiz juntar a sentença prolatada 
naquele processo, seq. 124, em que é determinada a devolução dos equi-
pamentos e o termo de entrega dos computadores a autora da ação, em 
cumprimento da sentença, seq. 125.
desse modo, como os 20 (vinte) computadores foram devolvidos, tem-se 
que desapareceu a obrigação do pagamento do valor constante da Nf-e nº 
315, restando apenas os ônus da demanda judicial, do qual o Estado é isento.
Muito embora essa circunstância – devolução dos equipamentos – não faça 
desaparecer as irregularidades cometidas no processo de aquisição nem as 
responsabilidades dos servidores envolvidos, penso que desapareceu um dos 
motivos para instauração do Pad, qual seja, eventual prejuízo ao erário.
Desse modo, entendo que a prudência e o bom senso devem prevalecer 
neste caso, uma vez que pela análise dos fatos e dos documentos acosta-
dos nos autos percebe-se que não houve dolo, premeditação ou intenção 
de causar prejuízo ao erário, pois é perfeitamente compreensível que a 
falta de diálogo entre os setores envolvidos no processo de compra quanto 
ao cancelamento da Nota de Empenho-NE Nº 2019NE0066, conduziu ao 
erro no recebimento dos equipamentos, ainda mais se considerarmos que 
em período anterior a mesma empresa havia fornecido iguais equipamen-
tos para este órgão. conclusão semelhante tenho em relação à empresa 
que, inclusive, propôs a devolução dos equipamentos, muito embora essa 
pretensão tenha sido formulada na via judicial, sendo certo que jamais 
teria sido negada se houvesse sido manifestada na esfera administrativa.
ressalto, nessa linha, que à época da autorização para compra dos equipa-
mentos iniciava nesta Auditoria-Geral o Processo Seletivo Simplificado-PSS 
PaE 2020/96695, que pretendia contratar 15 (quinze) servidores tempo-
rários de nível superior para atender as necessidades deste órgão, sendo 
que esse processo, inicialmente, foi submetido ao GTaf (Grupo Técnico de 
ajuste fiscal), q  ue em sessão de 16 de março de 2020, não autorizou a 
realização do PSS, orientando o órgão a realizar concurso público. Poste-
riormente, esse processo foi encerrado, sendo priorizado pela atual gestão 
o PaE 2020/105731 destinado a realização de concurso público, que ora 
está em andamento (concurso c-212).
Por essas razões e (a) não vislumbrando dolo na atuação dos servidores 
envolvidos no processo de compra; (b) que o recebimento dos equipamen-
tos foi um erro, vez que os setores não foram informados do cancelamento 
da Nota de Empenho-NE Nº 2019NE0066; (c) que os equipamentos foram 
devolvidos; e (d) que em razão da devolução, não houve prejuízo ao erário, 
decido pelo arquivamento deste processo.
À GERAF, para as providências cabíveis para finalizar o processo de com-
pra, caso ainda não tenham sido tomadas.
Publique-se.
Belém, 05 de novembro de 2021.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 725639
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 248, 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, 
rESolVE:
dESiGNar a servidora roSaNa coElHo dE MiraNda, Matrícula: 
5470838/7, ocupante do cargo de TÉcNico EM GESTÃo Social para 
responder até ulterior deliberação, pela coordENadoria dE rEcUrSoS 
HUMaNoS - corEH da fUNdaÇÃo ParaPáZ, a contar de 05 de novembro 
de 2021.
GaBiNETE do PrESidENTE, 04 dE NoVEMBro dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 725467

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0177-Gs/sePLad, de 05 de NoVeMBro de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do Decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº. 2021/951271;
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rESolVE:
Exonerar a pedido, o servidor MaYco BrUNo crUZ coSTa, Matrícula nº 
57204135/1, do cargo de Professor classe i, lotada na Secretaria de Esta-
do de Educação – SEdUc, a contar de 13/09/2021, de acordo com o art. 
59 da lei n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito à recondução nas 
hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 de 
novembro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 725714
Portaria N° 0178-Gs/sePLad, de 05 de NoVeMBro de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do Decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2021/1246343;
rESolVE:
Exonerar a pedido, o servidor JoNaS caValcaNTE GoMES, Matrícula nº 
5952332/1, do cargo de assistente administrativo, lotado na Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária – SEaP, a contar de 05/11/2.021, de 
acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 de 
novembro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 725715

oUtras MatÉrias
.

decisÃo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 04 de dezembro de 2019, publicado no doE no 35.051 
de 05 de dezembro de 2019, em conformidade com Manifestação Jurídica 
nº 323/2021/CJUR/SEPLAD E Despacho de Ratificação (seqs. 115 e 118), 
resolve:
coNHEcEr o recurso interposto pela licitante: r fiGUEiro PErEira & cia 
lTda E GrUPo NordESTE rEfriGEraÇÃo lTda, referente ao Grupo 1, 
por atenderem os requisitos legais de admissibilidade, e, no mérito:
- NEGar provimento ao recurso da empresa GrUPo NordESTE rEfri-
GERAÇÃO LTDA, mantendo-se a decisão do pregoeiro, pela ausência de 
motivos para reforma; e
 - dar provimento ao recurso interposto pela empresa r fiGUEiro PErEi-
RA & CIA LTDA reformando-se a decisão do pregoeiro, para desclassificar 
a proposta apresentada pelo licitante ‘o Moveleiro comércio e Serviços 
EirEli’, ante a constatação técnica de inexequibilidade da proposta.
diante do provimento do recurso interposto pela empresa r fiGUEiro 
PErEira & cia lTda, autorizo o retorno à fase de julgamento das propos-
tas, observada a ordem classificatória destas e, na hipótese de inexistir 
proposta classificada, proceda-se a abertura de nova sessão pública para 
o Grupo 1.
remeto os autos à Secretaria adjunta de Modernização e Gestão admi-
nistrativa para providências pertinentes e inclusão da decisão no Sistema 
comprasnet.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JoSYNÉlia TaVarES raiol
Secretária adjunta de Modernização e Gestão administrativa

Protocolo: 725629
Portaria N° 0176-Gs/sePLad, de 04 de NoVeMBro de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do Decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2021/1156138 e anexos;
rESolVE
Retificar para 24/08/2.021 a data da exoneração da servidora THAYSE 
MoNTEiro ModESTo, matrícula nº 57214317/1, do cargo de assisten-
te administrativo, lotada na Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, 
constante da Portaria coletiva nº 0138 de 13/09/2.021, publicada no doE 
nº. 34.699 de 15/09/2.021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 de 
novembro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 725711

Portaria Nº 346, de 8 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° 1969, de 03/11/2021 e 1970, 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 346, de 8 de NoVeMBro de 2021

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social

SEGUP

investimentos 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

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

dESENVolViMENTo SÓcio-EcoNÔMico

fUNdEflor

investimentos 0,00 0,00 103.060,00 0,00 103.060,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 103.060,00 0,00 103.060,00

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 734.290,31 0,00 734.290,31

despesas ordinárias

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 734.290,31 0,00 734.290,31

SEdaP

investimentos 0,00 0,00 128.968,45 0,00 128.968,45

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0306 0,00 0,00 128.678,12 0,00 128.678,12

 6301 0,00 0,00 290,33 0,00 290,33

GESTÃo

EGPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 48.800,00 0,00 48.800,00

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) SEPlad

 0101 0,00 0,00 48.800,00 0,00 48.800,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP

investimentos 0,00 0,00 594.854,04 0,00 594.854,04

obras e instalações

 0306 0,00 0,00 264.854,04 0,00 264.854,04

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP

investimentos 0,00 0,00 549.570,78 0,00 549.570,78

obras e instalações

 0101 0,00 0,00 549.570,78 0,00 549.570,78

SEcUlT

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00

SEEl

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 1.427.362,00 0,00 1.427.362,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 1.427.362,00 0,00 1.427.362,00
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ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 128.968,45 0,00 128.968,45

SEdaP

 0306 0,00 0,00 128.678,12 0,00 128.678,12

 6301 0,00 0,00 290,33 0,00 290,33

cultura 0,00 0,00 769.570,78 0,00 769.570,78

fcP

 0101 0,00 0,00 549.570,78 0,00 549.570,78

SEcUlT

 0101 0,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 264.854,04 0,00 264.854,04

SEdoP

 0306 0,00 0,00 264.854,04 0,00 264.854,04

Esporte e lazer 0,00 0,00 1.427.362,00 0,00 1.427.362,00

SEEl

 0101 0,00 0,00 1.427.362,00 0,00 1.427.362,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 378.800,00 0,00 378.800,00

EGPa

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

SEPlad

 0101 0,00 0,00 48.800,00 0,00 48.800,00

SEdoP

 0101 0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 0,00 837.350,31 0,00 837.350,31

fUNdEflor

ProViSÃo 
rEcEBida do(a) 

idEflor-Bio

 0656 0,00 0,00 837.350,31 0,00 837.350,31

Segurança Pública 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

SEGUP

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

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 2.625.732,78 0,00 2.625.732,78

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - Convênios 

e outros
0,00 0,00 393.532,16 0,00 393.532,16

0656 - fundo Estadual de 
desenvolvimento florestal 0,00 0,00 837.350,31 0,00 837.350,31

6301 - recursos de contrapar-
tida de Convênios 0,00 0,00 290,33 0,00 290,33

ToTal 0,00 0,00 3.856.905,58 0,00 3.856.905,58

Portaria Nº 347, de 8 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 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 365.362,50 (Trezentos e Sessenta e cinco 
Mil, Trezentos e Sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a quota 
do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) 
desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 347, de 8 de NoVeMBro de 2021

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
investimentos 0,00 0,00 0,00 365.362,50 365.362,50

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 365.362,50 365.362,50

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2021
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 365.362,50 365.362,50

SEdaP
 0101 0,00 0,00 0,00 365.362,50 365.362,50

FoNte
2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 365.362,50 365.362,50

ToTal 0,00 0,00 0,00 365.362,50 365.362,50

Protocolo: 726107

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

FÉrias
.

Portaria Nº 185 de 08 de novembro de 2021
iNTErroMPEr, a partir de 03/11/2021, as férias concedidas a servido-
ra Marcia cristina Pantoja Wanzeler, matrícula nº 5891379/7, através de 
Portaria de nº 176 de 22/10/2021, no período de 01/11 a 30/11/2021, 
publicada no Diário Oficial nº 34.747 de 26/10/2021.
a presente portaria retroagirá os seus efeitos a contar do dia 03 de no-
vembro de 2021.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 725616

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 767 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 fernando Max da Silva Ervedosa, matrícula n° 
5916431/3, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotado na 
coordenadoria de cadastro e Habilitação - Militar, 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: 724163
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Portaria Nº 768 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 larissa Santana da Silva Trindade, matrícula 
n° 57176283/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada 
na Procuradoria Jurídica, 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: 724165
Portaria Nº 769 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 lorena alice cézar da cruz oliveira, matrícu-
la n° 5948960/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a/coor-
denadora, lotada na coordenadoria de concessão de Benefícios, 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: 724168
Portaria Nº 770 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 louise Brandão durães, matrícula n° 5948879/1, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria 
de cadastro e Habilitação, 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: 724173
Portaria Nº 771 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 raul Victor Maia Palha, matrícula n° 5935858/2, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a/coordenador, lotado na co-
ordenadoria de cadastro e Habilitação, 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: 724175

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 796 de 08 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 os termos do Processo Eletrônico 2021/1179707, de 
18/10/2021, que dispõe sobre férias de servidor;

rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 
03/01/2022 a 01/02/2022, à servidora luciane Silva Teles de Barros, ma-
trícula n° 57212610/4, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, 
lotada na coordenadoria de concessão de Benefícios, referente ao período 
aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 08 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 725868
Portaria Nº 797 de 08 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 os termos do Processo Eletrônico 2021/1179639, de 
18/10/2021, que dispõe sobre férias de servidor;
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 
03/01/2022 a 01/02/2022, à servidora Karoline araújo olívio, matrícula 
n° 5948934/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na 
coordenadoria de concessão de Benefícios, referente ao período aquisitivo 
07/05/2020 a 06/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 08 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 725872

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 798 de 08 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 os termos do Processo Eletrônico 2021/1256836, de 
04/11/2021, que dispõe sobre férias de servidor.
rESolVE:
 i - TraNSfErir o período de gozo de férias do servidor rômulo dos 
Santos Souza, matrícula nº 5900545/1, ocupante do cargo de Técnico de 
administração e finanças, de 17/01/2022 a 01/02/2022 para 10/02/2022 
a 25/02/2022, interrompido através da PorTaria N° 046/2021, de 
03/02/2021, publicada no doE n° 34.481, de 04/02/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 08 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 726003
Portaria Nº 794 de 08 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 os termos do Processo administrativo Eletrônico 
(PaE)2021/1260996, de 05/11/2021, que dispõe sobre alteração de férias 
de servidor.
rESolVE:
 i – TraNSfErir o período de gozo de férias da servidora Milene cardoso 
ferreira, matrícula nº 57217411/1, ocupante do cargo de Procurador, de 
18/11/2021 a 17/12/2021 para 20/12/2021 a 18/01/2022, concedido 
através da PorTaria N° 690/2021, de 07/10/2021, publicada no doE n° 
34.734, de 14/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 08 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 725705

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 795 de 08 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 que o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPrEV, criado pela lei complementar nº 044, de 23 de janeiro de 
2003, e estruturado pela lei nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, é uma au-
tarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro 
em Belém, capital do Estado do Pará, vinculado à Secretaria Especial de 
Estado de Gestão, com patrimônio e receitas próprias, gestão administra-
tiva, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade 
a gestão dos benefícios previdenciários do Regime Estadual de Previdência 
e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199 e 205, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo as atribuições legais do Presidente desta autarquia como o 
principal supervisor e coordenador das atividades do instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará – iGEPrEV, conforme o decreto nº 1.751/ 2005;
coNSidEraNdo o conhecimento da autoridade Máxima desta autarquia 
Previdenciária acerca do teor descrito no bojo dos processos administrati-
vos eletrônicos nº 2021/939495, 2021/939868 e 2021/939657;
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coNSidEraNdo que embora sejam processos com numerações diversas 
e autores distintos, ambos tangenciam ao mesmo objeto, versando sobre 
possíveis transgressões legais e ocorrência em irregularidades capituladas 
no regime Jurídico Único dos Servidores do Estado, bem como no código 
de Ética do iGEPrEV;
coNSidEraNdo o Processo administrativo disciplinar (Processos 
administrativos Eletrônicos n° 2021/939495, 2021/939868 e 
2021/939657), instaurado através da PorTaria Nº 592, de 09 de 
setembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.694, 
de 10/09/2021, em face do servidor M.B.r, matrícula n° 5905513/5, com 
a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes nos autos em 
referência e demais fatos conexos;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 592, de 09 de setembro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.694, de 10/09/2021, 
que dispõe sobre a atual e vigente comissão do Processo administrativo 
Disciplinar em referência;
CONSIDERANDO a determinação de prorrogação, a fim de dar prossegui-
mento ao Processo administrativo disciplinar para alcançar a satisfação 
do interesse público, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, realizado pela co-
missão Processante nomeada ao feito, em razão da necessidade de con-
clusão do mesmo, bem como, praticar todas as diligências pertinentes ao 
procedimento;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 208, da lei n° 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, o qual prevê que o Processo Administrativo Disciplinar não 
excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que 
constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, devido às 
circunstâncias alheias;
SENdo aSSiM, o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Esta-
do do Pará – iGEPrEV, ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Sil-
va, matricula nº 5945964/2, através do Processo administrativo Eletrônico 
n° 2021/1265854, como autoridade Máxima desta autarquia:
rESolVE:
art. 1º. Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo de conclusão do Proces-
so administrativo disciplinar – Pad (Processos administrativos Eletrôni-
cos n° 2021/939495, 2021/939868 e 2021/939657), em face do servidor 
M.B.R, matrícula n° 5905513/5, com a finalidade de apurar possíveis irre-
gularidades constantes nos autos em referência e demais fatos conexos;
art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 08 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 725703

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 017/2020 - eGPa
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aGENciaMENTo dE ViaGENS Para 
forNEciMENTo dE PaSSaGENS aÉrEaS, NacioNaiS E iNTErNacio-
NaiS, rodoViáriaS E flUViaiS.
JUSTificaTiVa: Prorrogação e acréscimo de 25% de acordo com as cláu-
sulas décima - segunda e décima - oitava do contrato.
Valor: r$ 104.479,00 (cento e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais).
data da assinatura: 06/11/2021
Vigência: 06/11/2021 à 06/11/2022
PrEGÃo ElETEroNico SrP Nº 049/2020 - aTa rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
04/2020.
orçamento:
funcional Programática: 04.128.1508.8887
fonte de recursos: 0101
Elemento de despesa: 339033
contratado: NorTE TUriSMo lTda
cNPJ: 05.570.254/0001-69
Endereço: Travessa Padre Prudêncio 43, Campina, CEP: 66010-150;
cidade. Belém-Pa
contato: (91) 32228869/ 32244151/ 32249911
E-mail: financeiro.nortetur@gmail.com
ordenador: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl / diretora Geral -EGPa

Protocolo: 725731

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330003114, de 20 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: araci doS SaNToS MUNiZ.
cPf: 255.375.472-87.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP167951.
Portaria Nº 2021330003115, de 20 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarcElla frEirE raMoS.
cPf: 537.547.862-53.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB237415.
Portaria Nº 2021330003116, de 20 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: THiaGo lUiZ NEVES caMPoS.
cPf: 778.225.952-53.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE THaWK aT d.
cHaSSi: 988611116lK274229.
Portaria Nº 2021330003117, de 21 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GaBriEla oliVEira PaSSoS.
cPf: 010.856.752-46.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15MB414755.
Portaria Nº 2021330003118, de 21 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JUliaNa roBErTa PiNTo fEiToSa.
cPf: 003.015.732-39.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840lZ119998.
Portaria Nº 2021330003119, de 26 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNa lUcia SoUZa SaMPaio.
cPf: 176.535.092-15.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr 16 a cVT.
cHaSSi: 93YHSr3HSlJ190383.
Portaria Nº 2021330003120, de 27 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GUaracY dE SoUSa PorPiNo.
cPf: 031.940.782-91.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE.
cHaSSi: 9BrBc9f39M8112009.
Portaria Nº 2021330003123, de 27 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GUilHErME PErEira alVES.
cPf: 031.198.632-38.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10MT HB.
cHaSSi: 9BGEa48a0MG155506.
Portaria Nº 2021330003122, de 27 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Marcia do Socorro dUarTE cardoSo.
cPf: 184.683.732-49.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850lZ130586.
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Portaria Nº 2021330003121, de 27 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarliSSoN NoGUEira da SilVa.
cPf: 706.665.202-91.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a lTZ.
cHaSSi: 9BGEN76H0NB133918.
Portaria Nº 2021330003130, de 29 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNdrEa ViViaNY alVES BraGa.
cPf: 786.939.852-72.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB croSS aT.
cHaSSi: 9BrK29BTXH0109925.
Portaria Nº 2021330003131, de 29 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: arTHUr oliVEira MacHado dE PiNHo.
cPf: 030.030.492-75.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB228507.
Portaria Nº 2021330003132, de 29 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: carloS GaBriEl caldEraro fErrEira.
cPf: 040.447.042-44.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWSrXa4fd.
cHaSSi: 8aJBa3fS1K0258089.

Protocolo: 725550
Portaria de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 

de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330003133, de 04 de novembro de 2021 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330001941, de 03 de março de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: daYaNNE caValcaNTE cordEiro PErEira.
cPf: 761.583.302-72.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15JB139139.

Protocolo: 725551
Portaria Nº 2021330003109, de 19 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BASE LEGAL: Lei Complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; Convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: Joao lUcaS fraNca alMEida.
cPf: 056.106.932-84.
Marca/ModElo: fiaT/MoBi TrEKKiNG 1.0MT.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$59.990,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$48.867,00.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S): 
GErSoN da SilVa alMEida cNH: 364664618
claUdilENE fraNca alMEida cNH: 3979448317
Portaria Nº 2021330003112, de 20 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BASE LEGAL: Lei Complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; Convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: HEiTor GaTiNHo riBEiro.
cPf: 039.401.852-48.
Marca/ModElo: fiaT/arGo driVE 1.0.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$69.460,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$56.014,20.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S): 
aliNE SilVa GaTiNHo cNH: 5463772306
JoSiNaldo PiNHEiro riBEiro cNH: 4748902759

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr
Portaria Nº 2021330003128, de 29 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BASE LEGAL: Lei Complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; Convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: MaNUEl aNToNio carValHo MarTiNS.
cPf: 635.466.122-72.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10TaT NB.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$69.500,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$55.709,00.

Portaria Nº 2021330003125, de 29 de outubro de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BASE LEGAL: Lei Complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; Convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: MariMar GoMES loPES.
cPf: 981.198.262-72.
Marca/ModElo: fiaT/arGo 1.0.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$69.000,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$55.716,21.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S): 
Maria BENEdiTa MENdES GoMES cNH: 6058052052

Protocolo: 725552
Portaria N.  751, de 29 de oUtUBro de 2021
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 113/2021-cofaZ-SEfa, Pro-
cesso PaE n. 2021/1233018, do presidente da comissão de Processo ad-
ministrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 387/2021-GS/SEfa, de 
19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
ProrroGar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
387/2021-GS/SEfa, de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pelo servidor adolPHo GErSoN da SilVa MoN-
TEIRO, Técnico em Gestão Pública, identificação funcional n. 55585607/2, 
por 60 (sessenta) dias, a partir de 19/11/2021, de acordo com o caput 
do artigo 208, in fine, da Lei Estadual n. 5.810, de 24/1/1994, com a 
convalidação dos atos processuais praticados desde sua constituição, para 
prosseguimento e conclusão dos trabalhos.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 725704
Portaria N.  766, de 04  de NoVeMBro de 2021.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 115/2021- cofaZ/SEfa, 
Processo PaE n. 1233751/2021, do presidente da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 390/2021-GS/SEfa, 
de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
ProrroGar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
390/2021-GS/SEfa, de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pelo servidor frEdErico do NaSciMENTo Pai-
VA, Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5128900/1, por 
60 (sessenta) dias, a partir de 19/11/2021, de acordo com o caput do 
artigo 208, in fine, da Lei Estadual n. 5.810, de 24/1/1994, com a conva-
lidação dos atos processuais praticados desde sua constituição, para pros-
seguimento e conclusão dos trabalhos.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 725710
Portaria  Nº  752, de 29 de oUtUBro de 2021.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 96/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE nº 2021/1238308, do presidente da comissão do Processo 
administrativo disciplinar, constituída por meio da PorTaria Nº 1.289, de 
28/05/2018, publicada no d.o.E. edição nº 33.630, de 05/06/2018;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
r E S o l V E:
ProrroGar os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo ser-
vidor Paulo Takashi Sawaki filho, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
identificação funcional nº 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir 
de 16/11/2021, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão do processo ad-
ministrativo disciplinar nº 002018730011593-9.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 29 / oUTUBro /2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 725706
Portaria N. 753, de 29 de oUtUBro de 2021
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 114/2021-cofaZ-SEfa, Pro-
cesso PaE n. 1233442/2021, da presidente da comissão de Processo ad-
ministrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 388/2021-GS/SEfa, de 
19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
ProrroGar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
388/2021-GS/SEfa, de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pela servidora WilMa SErrÃo NaSciMENTo, fis-
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cal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5097029/1, por 60 
(sessenta) dias, a partir de 19/11/2021, de acordo com o caput do artigo 
208, in fine, da Lei Estadual n. 5.810, de 24/1/1994, com a convalidação 
dos atos processuais praticados desde sua constituição, para prossegui-
mento e conclusão dos trabalhos.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 725708
Portaria  Nº  769 , de 08 de NoVeMBro de 2021.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 101/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE nº 2021/1261778 do presidente da comissão do Processo 
administrativo disciplinar nº 002014730014590-1, designada por meio da 
PorTaria Nº 669, de 08/07/2014, publicada no d.o.E. edição nº 32.682, 
de 11/07/2014;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão Processante presidida pelo servidor PaU-
lo TaKaSHi SaWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estaduais, iden-
tificação funcional nº 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
30/11/2021, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24/01/1994, com a convalidação dos atos já praticados para 
o prosseguimento e conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
002014730014590-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 08 /  NoVEMBro  / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 725714
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 765 de 04 de NoVeMBro de 2021
rEMoVEr, de ofício, a servidora Maria lEida rodriGUES PiMENTEl, 
assistente administrativo, id func nº 86320/1, da cEcoMT de Portos e 
aeroportos para a cEcoMT de Gurupí.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 764 de 04 de NoVeMBro de 2021
rEMoVEr, de ofício, a servidora NadiEGE Socorro araUJo MENdoNÇa, 
assistente administrativo, id func nº 2022303/1, da cEcoMT de Gurupí 
para a cEcoMT de itinga.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 763 de 04 de NoVeMBro de 2021
rEMoVEr, de ofício, a servidora Marcia HElENa oliVEira cardoSo, 
assistente administrativo, id func nº 3251748/1, da cEcoMT de itinga 
para a cEcoMT de Portos e aeroportos.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 725698
Portaria Nº 727 , de 19 de oUtUBro de 2021.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 389 de 19/05/2021, publicada 
no d.o.E, edição nº 34.590, de 21/05/2021, e do Processo PaE n.º 
2021/1157472, datado de 14/10/2021, no qual a comissão Processante 
solicita a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos;
r E S o l V E:
ProrroGar os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo servi-
dor JoSÉ TadEU rEZENdE BiSPo doS SaNToS, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, identificação funcional n. 5333270/2, por 60 (sessenta) dias, a 
partir de 17/11/2021, de acordo com o caput do artigo 208 da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos 
apuratórios dos fatos relatados no Processo administrativo disciplinar n.º 
002021730003329-6.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 19 / 10 / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 725697
Portaria N. 733, de 22 de oUtUBro de 2021
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência delegada por 
lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 112/2021-cofaZ, Proces-
so PaE n. 2021/1208203, dopresidente da comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 391/2021-GS/SEfa, de 
19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, de 21/5/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante se encontra em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
ProrroGar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
391/2021-GS/SEfa, de 19/5/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.590, 
de 21/5/2021, presidida pelo servidor rEGiNaldo TorrES MEdEiroS, 
Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5205344/2, 
por 60 (sessenta) dias, a partir de19/11/2021, de acordo com o caput do 
artigo 208,in fine, da Lei Estadual n. 5.810, de 24/1/1994, com a convali-
dação dos atos processuais praticados desde sua constituição, para pros-
seguimento e conclusão dos trabalhos.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 725699

Portaria  Nº  749, de 29 de oUtUBro de 2021.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 97/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE nº 2021/1238323, do presidente da comissão do Processo 
administrativo disciplinar, constituída por meio da PorTaria Nº 1.292, de 
28/05/2018, publicada no d.o.E. edição nº 33.630, de 05/06/2018;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
 r E S o l V E:
ProrroGar os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo ser-
vidor Paulo Takashi Sawaki filho, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
identificação funcional nº 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir 
de 16/11/2021, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão do processo ad-
ministrativo disciplinar nº 002018730011583-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 29 / oUTUBro / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 725700
Portaria  Nº  750, de 29 de oUtUBro de 2021.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 98/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE nº 2021/1238336, do presidente da comissão do Processo 
administrativo disciplinar, constituída por meio da PorTaria Nº 1.294, de 
28/05/2018, publicada no d.o.E. edição nº 33.630, de 05/06/2018;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
r E S o l V E:
ProrroGar os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo ser-
vidor Paulo Takashi Sawaki filho, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
identificação funcional nº 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir 
de 16/11/2021, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão do processo ad-
ministrativo disciplinar nº 002018730011555-6.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 29 / oUTUBro / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 725702

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 Sefano 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 3131 de 05 de novembro de 2021 autorizar 1  diária ao 
servidor frEdErico do NaSciMENTo PaiVa, nº 0512890001, fiScal-c, 
dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS, objetivo 
de realizar visita técnica ao grupo de analise, no período de 11.11.2021, 
no trecho Belém - Barcarena - Belém.
Portaria Nº3135 de 08 de novembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor JorGE SaNToS da coSTa, nº 0324923901, TEcNico, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, objetivo 
de acompanhar o veículo com carga apreendida para descarregar no frigo-
rífico, no período de 08.11.2021, no trecho Itinga - Belém - Itinga.
Portaria Nº 3134 de 08 de novembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor raiMUNdo NoNaTo daMaScENo, nº 0005200001, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, 
objetivo de conduzir o veículo com carga apeendida para descarregar no 
frigorífico, no período de 08.11.2021, no trecho Itinga - Belém - Itinga.
Portaria Nº 3136 de 08 de novembro de 2021 autorizar 1  diária 
ao servidor JoSE oTaVio BaNdEira coSTa, nº 0513239802, aUdiTor 
-c, cÉlUla PlaNEJaMENTo MoNiToraMENTo E ESTUdoS TÉcNicoS dE 
fiScaliZaÇÃo, objetivo de realizar visitação técnica do grupo de análise a 
projetos incentivados - GaPo / GaaP, no período de 11/11/2021, no trecho 
Belém - Barcarena - Belém.

Protocolo: 725590

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos dos artigos 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 
e 66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentarem os documentos a 
seguir relacionados, objeto da ação fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo 
de 15 (quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o 
contribuinte, na forma do art. 14, parágrafo 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: M JoSE aGUiar PErEira coMErcio E SErViÇoS EirEli
inscrição Estadual: 15.765267-0
Notificação Fiscal nº 032021820000144-8
Período: de 05/2021 até 05/2021
auditor fiscal solicitante: Endrigo Kavecky Machiti
documentos solicitados:
arquivos Efd do Período
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livro caixa
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
Livro de Registro de Utilização de Termos de Ocorrências
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: rodovia Transamazônica Km 05, Qua-
dra Especial, folha 30, Nova Marabá – Marabá – Pa, fone: (94)2101.4800.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 725839
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos dos artigos 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 
e 66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentarem os documentos a 
seguir relacionados, objeto da ação fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo 
de 15 (quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o 
contribuinte, na forma do art. 14, parágrafo 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: d araUJo MaciEl EirEli
inscrição Estadual: 15.764659-9
Notificação Fiscal nº 032021820000146-4
Período: de 05/2021 até 05/2021
auditor fiscal solicitante: Endrigo Kavecky Machiti
documentos solicitados:
arquivos Efd do Período
livro caixa
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
Livro de Registro de Utilização de Termos de Ocorrências
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: rodovia Transamazônica Km 05, Qua-
dra Especial, folha 30, Nova Marabá – Marabá – Pa, fone: (94)2101.4800.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 725844
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos dos artigos 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 
e 66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentarem os documentos a 
seguir relacionados, objeto da ação fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo 
de 15 (quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o 
contribuinte, na forma do art. 14, parágrafo 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: i. GoNÇalVES da SilVa EirEli
inscrição Estadual: 15.764693-9
Notificação Fiscal nº 032021820000145-6
Período: de 05/2021 até 05/2021
auditor fiscal solicitante: Endrigo Kavecky Machiti
documentos solicitados:
arquivos Efd do Período
livro caixa
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
Livro de Registro de Utilização de Termos de Ocorrências
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: rodovia Transamazônica Km 05, Qua-
dra Especial, folha 30, Nova Marabá – Marabá – Pa, fone: (94)2101.4800.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 725833
a ilma. sra. LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGUeira, coordena-
dora Executiva regional de administração Tributária e Não Tributária de 
Marabá, desta Secretaria de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a todos quantos o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado auto de infração e 
Notificação Fiscal contra o sujeito passivo abaixo relacionado, ficando a 
empresa NoTificada no prazo de 30(trinta) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte na forma do Art. 14, §3º, III da 
lei nº 6.182/98, a efetuar o recolhimento do crédito tributário ou interpor 

impugnação  junto a esta coordenação localizada na rodovia Transamazô-
nica, KM 05, Quadra Especial, folha 30, bairro de Nova Marabá , município 
de Marabá(PA), findo o qual, sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito 
tributário, conforme estabelece a lei Estadual nº 6.182, de 30 de dezembro 
de 1998, alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de agosto de 2006.
raZÃo Social: N G V da SilVa coSTa E cia lTda
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.407344-0
aiNf 032015510000196-4
032015510000197-2
032015510000198-0
TErMo dE coNclUSÃo dE fiScaliZaÇÃo Nº032021370000005-9
afrE: Endrigo Kavecky Machiti
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 725886

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra dos eNVeLoPes das ProPostas de PreÇos
coNVite 002/2021– seFa - Pa

objeto: rEforMa da rESidÊNcia fUNcioNal No MUNicÍPio dE SaN-
TarÉM
a Secretaria de Estado da fazenda, através da sua comissão Permanen-
te de licitação, no uso de suas atribuições legais, no âmbito da Tomada 
de Preços em epígrafe, coNVoca as empresas habilitadas caSTaNHal 
arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda; SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E 
SErViÇoS lTda e TUPaiU coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda e demais 
interessados para a sessão de abertura dos envelopes contendo ProPoSTa 
dE PrEÇoS para o dia 11(onze) de novembro de 2021, às 10 horas, no au-
ditório do Órgão central desta Secretaria, localizado na avenida Visconde 
de Souza franco, nº 110, bairro reduto, Belém-Pa.
Mais informações poderão ser obtidas por intermédio do e-mail isaias.
mota@sefa.pa.gov.br.
Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
isaias da costa Mota
Presidente da cPl/SEfa

Protocolo: 726100
atos da diretoria de FiscaLiZaÇÃo

o diretor de fiscalização da Secretaria de Estado da fazenda faZ SaBEr a 
todos quantos o presente Edital lerem ou dele tomarem conhecimento que 
foram concedidos/renovados no mês de Outubro/2021, aos contribuintes 
a seguir, regimes Tributários diferenciados do imposto sobre operações 
relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transportes interestaduais e intermunicipais e de comunicação – icMS, 
conforme abaixo:
i – TiPo: EXPorTaÇÃo
BENEfÍcio do icMS: desoneração na exportação indireta
fUNdaMENTo lEGal: art. 600 do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.450.670-2 - adM do BraSil lTda – 16421
15.493.775-4 - r J PElc Jr. – EirEli – 17821
15.522.336-4 - W X l QUEEN lTda – 17021
15.543.224-9 - JPB iNdUSTria coMErcio E EXPorTacao dE MadEiraS 
SUSTENTaVEiS EirEli – 16621
15.587.630-9 - BraSil ESTaNHoS coMErcio E EXPorTacao dE METaiS 
lTda - 16321
15.711.511-9 - BEEl iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS EirEli – 16821
15.724.101-7 - i c S coMErcio & rEPrESENTacoES dE METaiS EirEli – 16221
15.770.675-3 - SodrUGESTVo aGroNEGocioS S.a. – 16021
15.787.228-9 - V a fErBraNES rEPrESENTacoES lTda - 17721
15.098.405-7 - alUNorTE alUMiNa do NorTE do BraSil Sa – 27215
15.241.321-9 - adEco iNdUSTria E coMErcio dE coMPENSadoS lTda – 25515
15.260.166-0 - WiZi iNdUSTria coMErcio E EXPorTacao dE MadEi-
raS EirEli – 24319
15.307.999-1 - JBS S/a – 25013
15.308.331-0 - JBS S/a – 23613
15.386.872-4 - ScP coMErcio iMPorTacao E EXPorTacao dE aliMEN-
ToS lTda – 28515
15.391.605-2 - UNiMadE coMErcio dE MadEiraS EirEli – 23413
15.440.487-0 - iNdUSTria dE MadEira Sao ToMaZ EirEli – 29115
ii – TiPo: TraNSPorTE dE carGa
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS
fUNdaMENTo lEGal: art. 108, iX, “a”, §§ 5º e 6º do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.073.378-0 - dEliMa coMErcio E NaVEGacao lTda – 17521
15.437.455-5 - ToMBiNi & cia. lTda. – 17221
15.565.226-5 - TraNSPorTadora aMEricaN lTda – 16921
15.626.862-0 - UNidocK’S aSSESSoria E loGiSTica dE MaTEriaiS lTda – 17421
15.717.146-9 - aGro caNGaia TraNSPorTadora lTda – 17621
15.738.681-3 - floraiS TraNSPorTES EirEli – 16721
15.772.065-9 - SUl TraNSPorTES dE carGaS lTda – 16121
15.238.019-1 - Sr loGiSTica E TraNSPorTES lTda – 27217
15.261.984-4 - TraNSPorTES dElla VolPE S a coMErcio E iNdUSTria – 22920
15.272.728-0 - TraNSPorTES dElla VolPE S a coMErcio E iNdUSTria – 23420
15.291.262-2 - TraNSPorTadora JoliVaN lTda – 28415
15.426.331-1 - TraNSdoUrada TraNSPorTES rodoViarioS lTda. – 33418
15.452.016-0 - aMMUa arMaZENS GEraiS EirEli – 27717
15.462.261-3 - PaiNEiraS loGiSTica E TraNSPorTES lTda. – 25019
15.584.304-4 - TraNSPorTES BaGGETo EirEli – 23220
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15.635.977-4 - alBiEri TraNSPorTE E loGiSTica lTda – 25119
15.669.768-8 - ENTrEGa Ja loGiSTica E SErVicoS EirEli – 22520
iii – TiPo: BarES/rEST/laNcHoNETES
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 5% ou 4%
fUNdaMENTo lEGal: art. 132 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.208.781-8 - GUiMaraES MENdES lTda – 22020
iV – TiPo: MEdicaMENToS
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 8%
fUNdaMENTo lEGal: art.  207 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.216.475-8 - c M P aiNETTE, coMErcio, iMPorTacao E EXPorTacao 
dE MEdicaMENToS E MaTErial MEdico HoSPiTalar EirEli – 16521
15.653.442-8 - GraNdE rio diSTriBUidora dE ProdUToS farMacEU-
TicoS EirEli – 17321
15.158.683-7 - PoNTES HoSPiTalar lTda – 25319
15.420.168-5 - forMoSa SUPErMErcadoS E MaGaZiNE lTda – 27315
15.597.877-2 - droGaria ModENa lTda – 34318
V - TiPo: TErMo dE acordo iNforMáTica
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7%
fUNdaMENTo lEGal: art. 221 a 225 anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.716.515-9 - GW WirEllES – EirEli – 17121
15.197.509-4 - T. S. fraNco JUNior coMErcio – EPP – 32218
15.392.018-1 - NoVo MUNdo aMaZoNia MoVEiS E UTilidadES lTda – 8013
15.545.078-6 -caPaNEMa MoVEiS lTda – 12517
Vi – TiPo: PalMiTo
BENEfÍcio do icMS: reduz a carga tributária para 7%
fUNdaMENTo lEGal: art. 198 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.197.354-7 - iNaMarU aliMENToS lTda – 22714
Vii – TiPo: carNE BoViNa
BENEfÍcio do icMS: reduz carga tributária para 1,8% e 1%
fUNdaMENTo lEGal: arts. 22 a 28 anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.306.561-3 - friGorifico aliaNca lTda – 20520
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 725495
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme Instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 17/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18039, aiNf nº 
092010510000107-5, contribuinte fraNKliN ElEcTric iNdÚSTria dE 
MoToBoMBaS S.a., insc. Estadual nº. 15234311-3.
Em 17/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 13111, aiNf nº 
372011510002756-0, contribuinte f V rodriGUES MaTEriaiS dE coNS-
TrUÇÃo, insc. Estadual nº. 15278013-0.
Em 17/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 12277, aiNf nº 
012015510010516-1, contribuinte adria cEllY dE liMa MaToS, cPf nº. 
84626992234.
Em 17/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18241, aiNf nº 
262019510000174-1, contribuinte XiNGU rio TraNSMiSSora dE ENEr-
Gia S.a., insc. Estadual nº. 15567530-3.
Em 17/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18239, aiNf nº 
262019510000173-3, contribuinte XiNGU rio TraNSMiSSora dE ENEr-
Gia S.a., insc. Estadual nº. 15567530-3.
Em 17/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18415, aiNf nº 
262019510000175-0, contribuinte XiNGU rio TraNSMiSSora dE ENEr-
Gia S.a., insc. Estadual nº. 15567530-3.
Em 17/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18417, aiNf nº 
262019510000175-0, contribuinte XiNGU rio TraNSMiSSora dE ENEr-
Gia S.a., insc. Estadual nº. 15567530-3.
Em 17/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18243, aiNf nº 
262019510000178-4, contribuinte XiNGU rio TraNSMiSSora dE ENEr-
Gia S.a., insc. Estadual nº. 15567530-3.
Em 17/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18461, aiNf nº 
262019510000178-4, contribuinte XiNGU rio TraNSMiSSora dE ENEr-
Gia S.a., insc. Estadual nº. 15567530-3.
Em 17/11/2021, às 09:30h, dE ofÍcio n.º 18950, ProcESSo/aiNf nº 
012020510001283-0/272021730000532-3, contribuinte coMErcial dE 
ProdUToS dEScarTáVEiS caMPiNa lTda.
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 12/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16030, aiNf nº 
372017510000957-4, contribuinte coMPaNHia rEfiNadora da aMaZÔ-
Nia, insc. Estadual nº. 15260317-4.
Em 12/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16032, aiNf nº 
372017510000958-2, contribuinte coMPaNHia rEfiNadora da aMaZÔ-
Nia, insc. Estadual nº. 15260317-4.
Em 12/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18442, aiNf nº 
182020510000080-5, contribuinte Jari cElUloSE, PaPEl E EMBalaGENS 
S/a, insc. Estadual nº. 15086869-3, advogado: GUilHErME oliVa, oaB/
SE-399777.
Em 12/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18418, aiNf nº 
022016510002182-1, contribuinte diMEc diSTriBUidora dE ProdUToS 
farMacÊUTicoS EirEli, insc. Estadual nº. 15339458-7.
Em 12/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18346, Processo 
n. 252019730000690-1 (SiMPlES NacioNal), contribuinte SUPErMErca-
do cENTro lTda, insc. Estadual nº. 15468914-9.

Protocolo: 725819

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001253 de 08/11/2021 - 
Proc n.º 032021730004387/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: cléber Bezerra Santos – cPf: 288.038.172-04
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001255 de 08/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007127/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio Joelson Souza Silva – cPf: 567.438.662-53
Marca: HoNda HrV EX cVT aT 1.8 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001257 de 08/11/2021 - 
Proc n.º 042021730004773/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio coelho de lima – cPf: 324.489.022-91
Marca: cHEV/TracKEr T 1.2 PrEMiEr aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001259 de 08/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007177/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: Maria francisca da Silva Mourão – cPf: 266.469.782-04
Marca: fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001261 de 08/11/2021 - 
Proc n.º 102021730002340/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: Nailson lira de Souza – cPf: 664.804.852-20
Marca: VW/VoYaGE 1.6 MT 4P Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001263 de 08/11/2021 - 
Proc n.º 102021730002302/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: francisco alves rosa – cPf: 565.869.812-04
Marca: VW/VirTUS cl TSi 1.0 aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001265 de 08/11/2021 - 
Proc n.º 042021730004848/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: odair Jose dos Santos oliveira – cPf: 883.156.572-91
Marca: cHaMoNiX HaTcH rS 1.0T flEX. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001267 de 08/11/2021 - 
Proc n.º 042021730004882/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: francisco aluizio de lima – cPf: 115.902.462-68
Marca: caoacHErY/TiGGo3X Pro Ta 1.5 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005728, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007125/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 Nazareno da Silva Maia – cPf: 228.995.612-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS15 MT/Pas/automovel/9BrB29BT2H2138842
Portaria n.º202104005730, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 42021730004981/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Nonato Silva – cPf: 205.795.002-68
Marca/Tipo/chassi
ford/fiESTa SEdaN flEX/Pas/automovel/9BfZf54a9d8408810
Portaria n.º202104005732, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 72021730002903/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Milton da Silva – cPf: 095.365.232-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG271043
Portaria n.º202104005734, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007172/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: Gilmar Nazare da Silva carlos – cPf: 451.324.372-49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/cElTa 1.0l lT/Pas/automovel/9BGrP48f0dG198030
Portaria n.º202104005736, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007174/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: Joseline Souza Tavares de oliveira – cPf: 703.294.862-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS/Pas/automovel/9BrB29BT9G2103777
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Portaria n.º202104005738, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007131/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: alberto Pereira Santos – cPf: 118.410.012-87
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo foX Hl Md/Pas/automovel/9BWal45Z7f4035149
Portaria n.º202104005740, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 42021730004844/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: Maria cleunita da Silva damascena – cPf: 403.054.812-15
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWaB45U2lT089399
Portaria n.º202104005742, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007151/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: ronaldo almeida de oliveira – cPf: 363.190.582-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sd XlPlUSaT/Pas/automovel/9BrBc9f3Xl8077687
Portaria n.º202104005744, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007149/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: reginaldo da Silva ferreira – cPf: 742.131.992-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520NB132928
Portaria n.º202104005746, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 42021730005002/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Pinto dos Santos – cPf: 144.213.212-49
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mf/Pas/automovel/9BWal5BZ3lP094767
Portaria n.º202104005748, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 102021730002337/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: reginaldo cardoso de araujo Junior – cPf: 837.882.042-49
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo Gol 1.6/Pas/automovel/9BWaB45U9ET152873
Portaria n.º202104005750, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007196/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: Venino Paixão de Moraes – cPf: 137.785.012-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3286174
Portaria n.º202104005752, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 42021730004960/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: Genivaldo Marques lobato – cPf: 567.963.072-91
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr 16 d cVT/Mis/camioneta/93YHSr3HSlJ088093
Portaria n.º202104005754, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 42021730005012/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: roberto lima de freitas – cPf: 442.336.122-15
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U2HT049991
Portaria n.º202104005756, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007161/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: João Martins Brito – cPf: 376.075.377-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli18 cVT/Pas/automovel/9BrBlWHE6G0044705
Portaria n.º202104005758, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007124/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: Pedro Paulo ferreira da Silva – cPf: 207.930.492-53
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U4MT091268
Portaria n.º202104005760, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 72021730002812/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Nonato Soares de Sousa – cPf: 250.393.422-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Hl ad/Pas/automovel/9BWdH5BZ1lP071325
Portaria n.º202104005762, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007169/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: Everton Teixeira da Silva – cPf: 011.490.282-89
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ0lP090681

Portaria n.º202104005764, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007152/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Emerson de Jesus frota Beckman – cPf: 696.125.012-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0NB138570
Portaria n.º202104005766, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007171/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: Edson rinaldo Silva do Santos – cPf: 256.895.332-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U1MT094080
Portaria n.º202104005768, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 42021730004994/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: Valmira de Brito Passos Brasil – cPf: 311.076.132-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr1/Pas/automovel/9BGEP69H0lG240982

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005726, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 1220217300017649/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2019 
a 31/12/2019
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa otm8982
interessado: Silvio cesar Moura do Nascimento – cPf: 579.277.072-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3075762
Portaria n.º202104005727, de 08/11/2021 - 
Proc n.º 0020217300070825/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mud. de cat. e transf. de prop. em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qet5i35
interessado: ronaldo chaves failache – cPf: 106.025.422-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS HB XlS15 aT/Pas/automovel/9BrKc3f39K8038309

Protocolo: 725795

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 143/2021
objeto: Transferência de recursos a título de Patrocínio, destinados à rea-
lização de evento denominado “festival Tapajazz 2021”
Valor Total: r$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
data de assinatura: 04.11.2021
Vigência: 04.11.2021 a 03.05.2022
fundamento legal: inexigibilidade de licitação Nº 039/2021 - art. 30 
caput, da lei nº 13.303/2016 e no art. 9º, item 3, § 1º, c do regulamento 
de licitações e contratos do Banpará.
contratado: Tapajós fábrica de Produções artísticas ltda. ME
Endereço: Trav. Senador lemos, nº 200 - Bairro: centro
cEP: 68005-340 Santarém/Pa
Telefone: (93) 99136 1306
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 725764
contrato Nº: 145/2021
Objeto: Transferência de recursos a título de Patrocínio, destinados à rea-
lização do “XXii raid cUrUá/alENQUEr/cUrUá”
Valor Total: r$20.000,00 (Vinte mil reais)
data de assinatura: 04.11.2021
Vigência: 04.11.2021 a 03.02.2022
inexigibilidade de licitação Nº 038/2021 - art. 30 caput, da lei nº 
13.303/2016 e no art. 9º, item 3, § 1º, c do regulamento de licitações e 
contratos do Banpará.
contratado: Prefeitura Municipal de curuá
Endereço:  rua 03 de dezembro , nº 01 - Bairro:  Santa Terezinha
cEP: 68210-000 curuá/Pa
Telefone: (93) 99213 3703
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 725757
contrato Nº: 146/2021
Objeto: Transferência de recursos a título de Patrocínio, destinados à rea-
lização do “XXii raid alENQUEr/cUrUá”
Valor Total: r$20.000,00 (Vinte mil reais)
data de assinatura: 04.11.2021
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Vigência: 04.11.2021 a 03.02.2022
inexigibilidade de licitação Nº 037/2021 - art. 30 caput, da lei nº 
13.303/2016 e no art. 9º, item 3, § 1º, c do regulamento de licitações e 
contratos do Banpará.
contratado: Prefeitura Municipal de alenquer
Endereço:  Praça Eloy Simões, s/nº - Bairro:  centro
cEP: 68200-000 alenquer/Pa
Telefone: (93) 99211 1692
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 725694

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade Nº: 037/2021
data: 04.11.2021
Prazo: 03 (três ) meses
Valor Total: r$-20.000,00 (vinte mil reais).
Objeto: Transferência de recursos a título de Patrocínio, destinados à rea-
lização do “XXii raid alENQUEr/cUrUá”
fundamento legal: art. 30 caput, da lei nº 13.303/2016 e no art. 9º, item 
3, § 1º, c do regulamento de licitações e contratos do Banpará.
contratado: Prefeitura Municipal de alenquer
Endereço: Praça Eloy Simões, s/nº - Bairro: centro
cEP: 68200-000 alenquer/Pa
Telefone: (93) 99211 1692
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 725696
inexigibilidade Nº: 039/2021
data: 04.11.2021
Prazo: 06 (seis ) meses
Valor Total: r$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Objeto: Transferência de recursos a título de Patrocínio, destinados à rea-
lização de evento denominado “festival Tapajazz 2021”
fundamento legal: art. 30 caput, da lei nº 13.303/2016 e no art. 9º, item 
3, § 1º, c do regulamento de licitações e contratos do Banpará.
contratado: Tapajós fábrica de Produções artísticas ltda. ME
Endereço: Trav. Senador lemos, nº 200 - Bairro: centro
cEP: 68005-340 Santarém/Pa
Telefone: (93) 99136 1306
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 725766
inexigibilidade Nº: 038/2021
data: 04.11.2021
Prazo: 03 (três ) meses
Valor Total: r$-20.000,00 (vinte mil reais).
Objeto: Transferência de recursos a título de Patrocínio, destinados à rea-
lização do “XXii raid cUrUá/alENQUEr/cUrUá”
fundamento legal: art. 30 caput, da lei nº 13.303/2016 e no art. 9º, item 
3, § 1º, c do regulamento de licitações e contratos do Banpará.
contratado: Prefeitura Municipal de curuá
Endereço: rua 03 de dezembro, nº 01 - Bairro: Santa Terezinha
cEP: 68210-000 curuá/Pa
Telefone: (93) 99213 3703
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 725761

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 023/2021
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 17/11/2021, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
a coMiSSÃo

Protocolo: 725620

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 986, de 08 de NoVeMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o decreto nº 2.168 de 10 de março de 2010, publicado 
no Diário Oficial nº 31622 de 11/03/2010, no qual institui o Sistema de 
cotação Eletrônico de Preços no âmbito da administração Pública direta e 
indireta do poder Executivo Estadual;
coNSidEraNdo a resolução nº 001 de 16 de março de 2010, publicada 
no Diário Oficial nº 31626 de 17/03/2010 que trata dos procedimentos 
para realização de cotação eletrônica para aquisição de bens e contratação 
de serviços de pequeno valor por dispensa de licitação, com fundamento 
nos incisos i, ii e parágrafo único do art. 24 da lei federal nº 8.666/1993, 
conforme disposto no decreto nº 2.168, de 10 de março de 2010;
coNSidEraNdo a necessidade de designar servidores para condução de 
procedimentos de compra/contratações por cotação eletrônica, com base 
no art. 12 da resolução nº 001 de 16/03/2010, publicada no doE nº 31626 
de 17/03/2010;

rESolVE:
1- designar os servidores do 7º centro regional de Saúde, abaixo relacio-
nados, para conduzir os procedimentos relativos à compras/contratações 
por meio de Sistema de cotação Eletrônica:
HoMoloGador:
Valdinei Silva Teixeira Júnior; Matrícula: 5955743/1; cPf: 023.235.842-78;
cargo: diretor 7°centro regional de Saúde.
coordENadora:
irene Barreto Gomes Pantoja; Matrícula: 57206582/1; cPf:391.884.692-04;
cargo: Marinheira fluvial.
aPoio:
odaleia dos Santos Maia; Matrícula: 55589637/1; cPf:468.432.052-91;
cargo: auxiliar de serviços de comunicação.
aPoio:
antônio Sousa da Silva; Matrícula: 0086860/1; cPf:109.090.282-49
cargo: agente de Saneamento.
2- revogam-se as disposições em contrário.
3- Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do EXMº. Sr. SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
EM  08 dE NoVEMBro dE 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 726034
Portaria N° 950 de 05 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, a partir de 01/08/1978, raiMUNdo NÉlio fariaS, para pres-
tar serviço mediante contratação através do Convênio SESPA/INAMPS 
- HANSENÍASE, para fins de regularização funcional, conforme processo 
2015/498336.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Portaria N° 951 de 05 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 31/10/1980, raiMUNdo NÉlio fariaS, como 
prestador de serviço para fins de regularização funcional, conforme pro-
cesso 2015/498336.
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: 725555
Portaria N° 0952 de 05 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,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1227159.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora EliaNE PiNHEiro caSSEB, matrícula nº 
54187818/2, lotada no 4º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder 
pelo cargo comissionado de dirETor dE cENTro rEGioNal dE SaÚdE/ 
daS-4, no período de 01.12.2021 a 30.12.2021, em substituição a titular 
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa, matrícula nº 55589653/4, que se 
encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0953 de 05 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,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1227159.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, o servidor aNdErSoN 
clEYToN GoNÇalVES dE aNdradE, matrícula nº 5946904/1, lotado no 4º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder pelo cargo comissionado 
de cHEfE dE diViSÃo adMiNiSTraTiVa dE cENTro rEGioNal/ daS-3, 
no período de 01.12.2021 a 30.12.2021, em substituição a titular EliaNE 
PiNHEiro caSSEB, matrícula nº 54187818/2, que se encontrará respon-
dendo pela direção do 4º crS.
Portaria N° 0954 de 05 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,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1230852.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor Eraldo GUilHErME doS SaNToS Sá, matrícula nº 
5897271/1, lotado no 9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder 
pelo cargo comissionado de dirETor dE cENTro rEGioNal dE SaÚdE/ 
daS-4, no período de 03.11.2021 a 02.12.2021, em substituição a titular 
aliNE Nair liBEral cUNHa, matrícula nº 5897277/1, que se encontra em 
gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0956 de 08 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,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1254910.
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r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora cElY aliNNE loPES SoUSa dE oliVEira, matrí-
cula nº 5900450/1, lotada na UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada 
- SaNTarÉM, para responder pelo cargo comissionado de aSSiSTENTE 
dE UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada/ daS-2, no período de 
01.12.2021 a 30.12.2021, em substituição ao titular riSoNilSoN aBrEU 
da SilVa, matrícula nº 54195927/1, que se encontrará em gozo de férias 
regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
08.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 725690
Portaria Nº 293 – saGa/sesPa, de 05 de NoVeMBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa, no uso de suas atri-
buições legais, e
CONSIDERANDO a obrigação da Administração em fiscalizar a execução 
de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, de 
21.06.93 com suas alterações, do decreto Estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria,
CONSIDERANDO o teor da Cláusula Quinta do Termo de Convênio nº. 
08/2021, celebrado com a Prefeitura Municipal de Tucumã, para “cons-
trução da 1a Etapa de obras (Bloco 01) com 1.380,64 M²: fechamento, 
Pavimentação, iluminação, e Paisagismo Parcial da área Externa de um 
Hospital Municipal de Pequeno Porte com atendimento de Média comple-
xidade (Definição Final com 40 Leitos - Área total construída após Conclu-
são: 5.306,00 M² + Dependências de Apoio)”, e os autos do processo nº 
2021/644215;
rESolVE:
designar o servidor raimundo assis Varela Júnior, matrícula n° 122980/1, 
lotado no DESAM/DDRA/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a 
execução do objeto do Convênio supracitado, mediante a elaboração de 
relatórios de acompanhamento de execução física do objeto do Convênio 
e emissão de laudo conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 
13.989/95 do Tribunal de contas do Estado do Pará – T. c. E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/
SaGa/SESPa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 725653

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: lUiZ oTaVio PErEira dE aSSUNcao
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: Marcia lETicia oliVEira da SilVa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: VaNESSa dE KaSSia SaNTaNa UcHÔa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: VaNESSa THaiS dE araUJo PaiVa
cargo do Servidor: aSSiSTENTE Social
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: THaMirES lariSSa rodriGUES fErrEira
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: caroliNE rEGiNa SilVa da SilVa
cargo do Servidor: NUSTricioNiSTa
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: Bill d’ lEoN alEiXo rENdEiro
cargo do Servidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: clEoNicE PErEira BarroS
cargo do Servidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: WaNdErSoN YUri liSBoa dE MoraES
cargo do Servidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: aYrToN SoUZa MacHado
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: GiZEllY foNSEca SaldaNHa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: rafaEl PiNHo faVacHo
cargo do Servidor: aGENTE dE arTES PraTicaS
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: SaNdra SUElY SaNToS do ESPiriTo SaNTo
cargo do Servidor: aGENTE dE arTES PraTicaS
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: WillaNS MoNTEiro alBUQUErQUE
cargo do Servidor: aGENTE dE arTES PraTicaS
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: aUGUSTo MaciEl coSTa
cargo do Servidor: aGENTE dE PorTaria
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: BrENa MaYara aTaidE Sarraf
cargo do Servidor: aGENTE dE PorTaria
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: roNaldo caSTilHo doS SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE dE PorTaria
Vigência: 09.11.2021/08.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 726008

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 297 de 08 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE Nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 
04 de outubro de 2013, a cláusula Sexta do contrato nº 076/2021(Pará 
SEGUraNÇa lTda) e os autos do Processo n° 2021/ 1233624; r E S o 
l V E: designar os servidores WEVErToN GUTEMBErGUE araÚJo liMa, 
matrícula nº 57209274-1, para ser fiscal Titular e fraNciSca daS 
cHaGaS doMiNGUES rESPlaNdES, matrícula nº 54193844/1, como 
suplente de fiscal do contrato nº 076/2021 para acompanhar, controlar e 
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fiscalizar o contrato, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito do 11ºCRS/SESPA, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 725908
Portaria Nº 296 de 08 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE Nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 
04 de outubro de 2013, a cláusula Sexta do contrato nº 076/2021(Pará 
SEGUraNÇa lTda) e os autos do Processo n° 2021/ 1226726; r E S o l V E: 
designar as servidoras Maria KarEN doS SaNToS fErNaNdES, matrícula 
nº 7211829-2, administradora, para ser fiscal Titular e ElaiNE MoUra 
SaNToS PaMPolHa, matrícula nº 57194788/1, ag. administrativo, como 
suplente de fiscal do contrato nº 076/2021 para acompanhar, controlar e 
fiscalizar o contrato, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito Hospital Regional de Salinópolis/4ºCRS/
SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 725914
Portaria Nº 294 de 05 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE Nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 
04 de outubro de 2013, a cláusula Sexta do contrato nº 076/2021(Pará 
SEGUraNÇa lTda) e os autos do Processo n° 2021/ 1226495;
r E S o l V E: designar os servidores EliaNE PiNHEiro caSSEB, matrí-
cula nº 54187818-2, para ser fiscal Titular e aNToNio EdSoN alVES da 
SILVA, matrícula nº 5908583/1, como suplente de fiscal do contrato nº 
076/2021 para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato, bem como 
pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e cor-
reta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito 
4ºcrS e o Hospital de Pequeno Porte de Tracuateua/4ºcrS/SESPa, ado-
tando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.
rEPUBlicado Por HaVEr iNcorrEÇÕES Na PUBlicaÇÃo No doE dE 
08/11/2021 - ProTocolo 725371

Protocolo: 725800

errata
.

errata da Portaria Nº 15/2021 – deaUds/sesPa de 
04/11/2021, publicada no doe nº 34.757, de 05/11/2021.
onde se lê: Watina leite de Souza.
Leia-se: Whatina leite de Souza.

Protocolo: 726059
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 005/2021
errata ao cHaMaMeNto PÚBLico
editaL de seLeÇÃo Nº 005/2021, de 21 de oUtUBro de 2021.
o Presidente da coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a Pro-
cESSar E JUlGar cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGa-
NIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE torna pública a retificação do presente edital, 
no qual passe-se a ler da seguinte forma:
item 5.4.: após a entrega dos envelopes não será concedido prazo para 
apresentação ou substituição de documentos exigidos e não inseridos nos 
envelopes “01” e “02”.
EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES
Presidente ccPoS

Protocolo: 726084

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo da aBertUra do PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 112/sesPa/2021

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que por necessidade de retificações será suspensa a abertura do 
Pregão Eletrônico nº 112/SESPa/2021, que tem por objeto a aquisição de 
veículos ambulância simples remoção (tipo a) para atender necessidades 
da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a qual estava agendada para 
o dia 19 de novembro de 2021 às 09h00. Posteriormente será publicada 
nova data de abertura.
Belém (Pa), 08 de novembro de 2021.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 726076

FÉrias
.

Portaria Nº. 1.431 de 08 de NoVeMBro de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/1266461
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor JoSE Maria 
fErrEira SErrÃo id. funcional nº 94218-2, ocupante do cargo agente 
administrativo, lotado no 8º crs no período de 01 de dezembro de 2021 
a 30 de dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 07 de No-
vembro de 2020 a 06 de Novembro de 2021, concedidas através da Por-
taria coletiva nº 1.307 de 19.10.2021, publicado no doE nº. 34.746 dE 
25.10.2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 08.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 725439
Portaria Nº. 1.432 de 08 de NoVeMBro de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/1147021
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora cYNTHia daS 
GraÇaS SaNToS BiTTENcoUrT id. funcional nº 57193731-1, ocupante 
do cargo administrador, lotada na divisão de Serviços Hospitalares no pe-
ríodo de 01 de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021, referente 
ao período aquisitivo de 17 de Março de 2020 a 16 de Março de 2021, 
concedidas através da Portaria coletiva nº 1.175 de 05.10.2021, publicado 
no doE nº. 34.726 dE 06.10.2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 08.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 725456

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 209 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: 03 a 05/12/2021.
Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: Nova Timboteua-Pa.
Servidor: roselene da costa Gama / Mat. 57189082-1 / Téc. em Pat. clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 725515
Portaria Nº 210 de 05/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir TÉcNicoS QUE ParTiciPar da aÇÃo da ViGilÂN-
cia SaNiTária Na rEaliZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para 
dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 12 a 15/11/2021.
Quantidade: 03 e ½ (Três e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: abaetetuba-Pa.
Servidor: davilson ribeiro da Silva / Mat. 1087107-1 / Motorista
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 725518
Portaria Nº 211 de 05/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir TÉcNicoS QUE ParTiciPar da aÇÃo da ViGilÂN-
cia SaNiTária Na rEaliZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para 
dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 15 a 18/11/2021.
Quantidade: 03 e ½ (Três e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Moju-Pa.
Servidor: aguinaldo de Souza Bartolomeu / Mat. 0505319 / Motorista
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 725521
Portaria Nº 212 de 05/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo ParTiciPar da aÇÃo dE Vi-
GilÂNcia SaNiTária Na rEaliZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr 
Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 19 a 21/11/2021.
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Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: Bonito-Pa.
Servidor: antônio Jorge lemos freitas / Mat. 5946872-1/ Motorista.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 725524
Portaria Nº 214 de 08/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo da ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 05 a 07/11/2021.
Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: ourém-Pa.
Servidor: antonio carlos Nazaré Monteiro/ Mat. 5143365-2/ Téc. em Pat. 
clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 725845

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 655 de 08 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) alEXaNdrE dE SoUZa alVES matrícula 54190031-1 cargo 
fiSioTEraPEUTa, com lotação no (a) UrE dEMETrio MEdrado 01 (um) 
mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 20.04.17 A 19.04.20.
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: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 726078
Portaria Nº. 653 de 08 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) aNdrEia fErrEira SilVEira matrícula 54189248-2 
cargo PSICOLOGO, com lotação no (a) URE MIA 01 (um) mês de Licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 20.04.17 A 19.04.20.
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: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 726012
Portaria Nº. 654 de 08 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) daNiElli rodriGUES da SilVa PiNHo matrícula 
57190990-1 cargo foNoaUdioloGo, com lotação no (a) UrE dEMETrio 
MEDRADO 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
16.10.13 a 15.10.16.
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: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 726022
Portaria Nº. 651 de 08 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) doroTEa alBUQUErQUE dE criSTo matrícula 
5112753-1 cargo PSICOLOGO, com lotação no (a) URE MIA 01 (um) mês 
de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 20.04.14 A 19.04.17.
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: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725969

Portaria Nº. 652 de 08 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) daYSE daNiEllE dE oliVEira SilVa matrícula 
59190035-1 cargo fiSioTEraPEUTa, com lotação no (a) UrE Mia 01 (um) 
mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 20.04.08 A 19.04.11.
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: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725993
Portaria Nº. 643 de 08 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) rENaTa HENriQUES dE oliVEira Kalif matrícula 
55590288-2 cargo foNoaUdioloGo regime jurídico de Estatutário Efe-
tivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrES PrESidENTE VarGaS 01 (um) 
mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 16.10.13 A 15.10.16.
AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no perí-
odo de 09.12.21 a 07.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725451
Portaria Nº. 644 de 08 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) aUXiliadora do Socorro doS SaNToS liMa matrícula 
57194058-1 cargo 1°CRS 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente 
ao triênio de 10.03.14 A 09.03.17.
AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.21 a 30.11.2021 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725472
Portaria Nº. 641 de 08 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) fraNcElY ViNHoTE aGUiar lEMaNESSKi matrícu-
la 55585755-1 cargo aSSiSTENTE Social regime jurídico de Estatutário 
Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrES PrESidENTE VarGaS 01 (um) 
mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 03.05.12 A 02.05.15.
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: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725444
Portaria Nº. 642 de 08 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) roBErTa GilET BraSil dE BriTo matrícula 54190399-2 
cargo PSicoloGo regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada 
(o) no (a) URES PRESIDENTE VARGAS 01 (um) mês de Licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 16.07.16 A 15.07.19.
AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no perí-
odo de 20.12.21 a 18.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725446
Portaria Nº. 601 de 19 de oUtUBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada 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) VoNES dE faTiMa PErEira fErNaNdES matrícula 54191457-1 cargo
aGENTE dE arTES PraTicaS regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada
(o) no (a) URE DIPE 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao 
triênio de
18.06.16 a 17.06.19.
AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.2021 a 30.11.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 19.10.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725865
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Portaria Nº. 647 de 08 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) Maria dE NaZarE corrEa SENa matrícula 3241165-5 
cargo aSSiSTENTE Social, com lotação no (a) caPS icoaraci 01 (um) 
mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 06.12.13 A 05.12.16.
AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no perí-
odo de 15.12.21 a 14.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725815
Portaria Nº. 648 de 08 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) fraNciSca da SilVa QUarESMa matrícula 5143551-1 
cargo aGENTE dE PorTaria, com lotação no (a) caPS icoaraci 01 (um) 
mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 08.08.14 A 07.08.17.
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: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725824
Portaria Nº. 649 de 08 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) Maria do carMo dE liMa BiTTENcoUrT matrícula 
5146640-1 cargo ENFERMEIRO, com lotação no (a) 1°CRS 01 (um) mês de 
Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 02.07.08 A 01.07.11.
AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no perí-
odo de 03.01.22 a 01.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725887
Portaria Nº. 650 de 08 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) criSTiaNE GUErrEiro PErEira aBdUl MaSSiH ma-
trícula 54188998-1 cargo foNoaUdioloGo, com lotação no (a) UrE Mia 
01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 25.02.14 A 
24.02.17.
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: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725939
Portaria Nº. 646 de 08 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) NElia Maria fariaS da SilVa matrícula 57234210-2 
cargo aGENTE dE PorTaria, com lotação no (a) UrE dEMETrio MEdra-
DO 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 06.12.13 
a 05.12.16.
AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no perí-
odo de 15.12.21 a 14.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725796
Portaria Nº. 645 de 08 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) VEra lUcia EVaNGEliSTa doS SaNToS matrícu-
la 57190973-1 cargo aGENTE dE PorTaria, com lotação no(a) caPS 
GRAO PARÁ 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 20.12.21 a 18.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Portaria Nº. 645 de 08 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) VEra lUcia EVaNGEliSTa doS SaNToS matrícu-
la 57190973-1 cargo aGENTE dE PorTaria, com lotação no(a) caPS 
GRAO PARÁ 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 20.12.21 a 18.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 08.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 725793

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 868 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya 
e Zica Virus in loco, através de rede de conversa com os profissionais, 
fazer avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos do município 
referentes ao 2º e 3º parte do 3º quadrimestre de 2021, observando-se 
também os resultados alcançados conforme orientação repassada em visi-
ta anterior ao município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi -Pa–Brasil | Período: 29 e 30/11/2021 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidores: Paulo Elias Vale de Souza|  cPf: 174.421.502-25  |  Matrícula: 
0498827|  cargo: agente de Saúde Pública.
Henrique ferreira da Silva Junior  | cPf: 594.309.072-04  | Matrícula: 
5903315  | cargo: Enfermeiro.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725473
Portaria Nº 869 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya 
e Zica Virus in loco, através de rede de conversa com os profissionais, 
fazer avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos do município 
referentes ao 2º e 3º parte do 3º quadrimestre de 2021, observando-se 
também os resultados alcançados conforme orientação repassada em visi-
ta anterior ao município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São domingos do capim -Pa–Brasil | Período: 25 e 26/11/2021 | 
Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: Paulo Elias Vale de Souza|  cPf: 174.421.502-25  |  Matrícula: 
0498827|  cargo: agente de Saúde Pública.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725480
Portaria Nº 867 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya 
e Zica Virus in loco, através de rede de conversa com os profissionais, 
fazer avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos do município 
referentes ao 2º e 3º parte do 3º quadrimestre de 2021, observando-se 
também os resultados alcançados conforme orientação repassada em visi-
ta anterior ao município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim -Pa–Brasil | Período: 23 e 24/11/2021 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidores: Paulo Elias Vale de Souza|  cPf: 174.421.502-25  |  Matrícula: 
0498827|  cargo: agente de Saúde Pública.
Henrique ferreira da Silva Junior  | cPf: 594.309.072-04  | Matrícula: 
5903315  | cargo: Enfermeiro.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725471
Portaria Nº 870 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya 
e Zica Virus in loco, através de rede de conversa com os profissionais, 
fazer avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos do município 
referentes ao 2º e 3º parte do 3º quadrimestre de 2021, observando-se 
também os resultados alcançados conforme orientação repassada em visi-
ta anterior ao município.
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origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São domingos do capim -Pa–Brasil | Período: 26/11/2021 | Nº 
de diárias: meia diária.
Servidor: Henrique ferreira da Silva Junior|  cPf: 594.309.072-04  |  Ma-
trícula: 5903315|  cargo: Enfermeiro.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725484
Portaria Nº 871 de diárias de 05/11/2021.
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 busca ativa de caos de dengue, 
avaliar a rede assistencial e, os dados epidemiológicos do município de 
Maracanã.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã -Pa–Brasil | Período: 09 e 10/11/2021 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725488
Portaria Nº 865 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya 
e Zica Virus in loco, através de rede de conversa com os profissionais, 
fazer avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos do município 
referentes ao 2º e 3º parte do 3º quadrimestre de 2021, observando-se 
também os resultados alcançados conforme orientação repassada em visi-
ta anterior ao município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Terra alta -Pa–Brasil | Período: 16 e 17/11/2021 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidores: Paulo Elias Vale de Souza|  cPf: 174.421.502-25  |  Matrícula: 
0498827|  cargo: agente de Saúde Pública.
Henrique ferreira da Silva Junior  | cPf: 594.309.072-04  | Matrícula: 
5903315  | cargo: Enfermeiro.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725468
Portaria Nº 866 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya 
e Zica Virus in loco, através de rede de conversa com os profissionais, 
fazer avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos do município 
referentes ao 2º e 3º parte do 3º quadrimestre de 2021, observando-se 
também os resultados alcançados conforme orientação repassada em visi-
ta anterior ao município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta -Pa–Brasil | Período: 18 e 19/11/2021 | Nº de 
diárias: duas meias diárias.
Servidor: Paulo Elias Vale de Souza|  cPf: 174.421.502-25  |  Matrícula: 
0498827|  cargo: agente de Saúde Pública.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725469
Portaria Nº 863 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya 
e Zica Virus in loco, através de rede de conversa com os profissionais, 
fazer avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos do município 
referentes ao 2º e 3º parte do 3º quadrimestre de 2021, observando-se 
também os resultados alcançados conforme orientação repassada em visi-
ta anterior ao município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã -Pa–Brasil | Período: 09 e 10/11/2021 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidores: Paulo Elias Vale de Souza|  cPf: 174.421.502-25  |  Matrícula: 
0498827|  cargo: agente de Saúde Pública.
Henrique ferreira da Silva Junior  | cPf: 594.309.072-04  | Matrícula: 
5903315  | cargo: Enfermeiro.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725463
Portaria Nº 864 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya 
e Zica Virus in loco, através de rede de conversa com os profissionais, 
fazer avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos do município 
referentes ao 2º e 3º parte do 3º quadrimestre de 2021, observando-se 
também os resultados alcançados conforme orientação repassada em visi-
ta anterior ao município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: igarapé-açú -Pa–Brasil | Período: 11 e 12/11/2021 | Nº de diá-
rias: duas meias diárias.
Servidores: Paulo Elias Vale de Souza|  cPf: 174.421.502-25  |  Matrícula: 
0498827|  cargo: agente de Saúde Pública.
Henrique ferreira da Silva Junior  | cPf: 594.309.072-04  | Matrícula: 
5903315  | cargo: Enfermeiro.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725465

Portaria Nº 876 de diárias de 08/11/2021.
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  busca ativa de casos de 
dengue, avaliar a rede assistencial e, os dados epidemiológicos do municí-
pio de São domingos do capim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São domingos do capim-Pa–Brasil | Período: 25/11/2021 | 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: 725522
Portaria Nº 875 de diárias de 08/11/2021.
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 busca ativa de casos de 
dengue, avaliar a rede assistencial e, os dados epidemiológicos do muni-
cípio de Marapanim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim-Pa–Brasil | Período: 24/11/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725514
Portaria Nº 874 de diárias de 08/11/2021.
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 busca ativa de casos de 
dengue, avaliar a rede assistencial e, os dados epidemiológicos do muni-
cípio de Marapanim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim-Pa–Brasil | Período: 23/11/2021 | 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: 725511
Portaria Nº 872 de diárias de 05/11/2021.
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 busca ativa de casos de 
dengue, avaliar a rede assistencial e, os dados epidemiológicos do muni-
cípio de Terra alta.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Terra alta -Pa–Brasil | Período: 16 e 17/11/2021 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725497
Portaria Nº 873 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya 
e Zica Virus in loco, através de rede de conversa com os profissionais, 
fazer avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos do município 
referentes ao 2º e 3º parte do 3º quadrimestre de 2021, observando-se 
também os resultados alcançados conforme orientação repassada em visi-
ta anterior ao município.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta -Pa–Brasil | Período: 19/11/2021 | Nº de di-
árias: meia diária.
Servidor: Henrique ferreira da Silva Junior|  cPf: 594.309.072-04  |  Ma-
trícula: 5903315|  cargo: Enfermeiro.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725506
Portaria Nº 878, 879 e 880 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamentos, insulinas, medicamentos es-
pecíficos, medicamentos da UDME e outros materiais) em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém -Pa–Brasil | Período: 12, 17 e 19/11/2021 | Nº de diárias: 
três meias diárias.
Servidora: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro|  cPf: 467.313.182-
72  |  Matrícula: 57194948-1|  cargo: administrador.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725554
Portaria Nº 881 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir técnico que irá buscar materiais ( medicamentos, insu-
linas, medicamentos específicos, medicamentos da UDME e outros mate-
riais) em Belém.
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origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém-Pa–Brasil | Período: 12/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725559
Portaria Nº 882 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir técnico que irá buscar materiais ( medicamentos, insu-
linas, medicamentos específicos, medicamentos da UDME e outros mate-
riais) em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém-Pa–Brasil | Período: 17/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Sergio da costa carvalho
cPf: 104.639.682-04
Matrícula: 1036585
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725560
Portaria Nº 883 de diárias de 08/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir técnico que irá buscar materiais ( medicamentos, insu-
linas, medicamentos específicos, medicamentos da UDME e outros mate-
riais) em Belém.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Belém-Pa–Brasil | Período: 19/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725561
Portaria Nº 877 de diárias de 08/11/2021.
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  busca ativa de casos de 
dengue, avaliar a rede assistencial e, os dados epidemiológicos do muni-
cípio de inhangapi.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi-Pa–Brasil | Período: 29 e 30/11/2021 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 725534

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a portaria 851 doe 34.759
Servidores: fábio rodrigues ferreira  e raimundo Nonato lima da Silva
origem: castanhal
destino: Maracanã  | Período de 22 à 26/11/2021

Protocolo: 725693
tornar sem efeito a portaria 853 doe 34.759
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
origem: castanhal
destino: Maracanã  | Período de 22 à 26/11/2021

Protocolo: 725695

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 02  de 08  de NoVeMBro de  2021.
o diretor (a) do centro regional de Saúde, desta SESPa, usando de 
suas atribuições que foram conferidas pela PorTaria N° 617/2021-
ccG/19.04.2021. decreto nº 13 de 7 fevereiro de 2011, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.558- 20 de Abril de 2021.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) ser-
vidor (a) aNdrEa oliVEira dUTra, carGo: NUTricioNiSTa, lotado(a) 
no 5ºCRS, 02 mês(es) Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
20/12/2010 a 19/12/2013.
AUTORIZAR que o (a) servidor (a) goze de 02 (DOIS) mês (es) de Licença 
Prêmio, no período de 01/12/2021 a 29/01/2022,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 57234450.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
dirETor do 5º crS/SESPa.

Protocolo: 725593

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 260 de 05 de NoVeMBro de 2021
objetivo:: realizar ação de condução de embarcação e outros serviços 
marítimos que darão suporte para os trabalhos de busca ativa, exames de 
microscopia parasitóligica, diagnóstico e tratamento de malária bem como 
a prestação de atividades de educação em saúde nas localidades na zona 
rural do município.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): luiz Santana ferreira, 14,5 diárias de 15 à 29/11/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 726082
Portaria Nº 261 de 05 de NoVeMBro de 2021
objetivo:: Participar da ação da força tarefa de combate a malária, com 
o desenvolvimento dos serviços de busca ativa, diagnóstico, tratamento 
oportuno de casos positivos, bem como realizar atividades de educação em 
saúde nas localidades com a população local. 
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): aecildo José de Souza filho, João Batista Miranda de Melo, 
Hozana Garcia Pinheiro e Jones carvalho campos, 14,5 diárias de 15 à 
29/11/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 726089
Portaria Nº 262 de 05 de NoVeMBro de 2021
objetivo: realizar atividades de apoio logístico e operacional, no que condiz 
ao suporte diário aos técnicos do 8ºcrS/SESPa, que irão participar da ação 
da força tarefa de combate a malária na zona rural do município de anajás.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
colaborador (es): franklin andrade rocha e francidalva abreu de oliveira, 
14,5 diárias de 15 à 29/11/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 726090
Portaria Nº 263 de 05 de NoVeMBro de 2021
objetivo:: realizar Vistoria do Hospital Municipal e da UBS fluvial do mu-
nicípio de Portel. 
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): José cláudio Gomes ferreira e Sandro da Vera cruz amorim, 
4,5 diárias de 16 à 20/11/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 726092
Portaria Nº 259 de 05 de NoVeMBro de 2021
objetivo: Participar do Encontro Estadual de Programação e avaliação das 
ações de controle da Tuberculose no auditório da SESPa.
origem: BrEVES/Pá -BElÉM/Pa.
Servidor (es): andreza Gonçalves acioli e Érika Barros alves cordeiro, 4,5 
diárias de 15 à 19/11/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 726055

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diÁrias
Portaria Nº 341 de 29 de outubro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar vistoria em clínica, monitorar as ações da Vigilância Sa-
nitária Municipal, orientações quanto a implementação do Plano de ação da 
Vigilância Sanitária e Perfil 2021/2022.
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:
Jorge aluísio coelho costa
cPf: 072.522.342-15
Matrícula: 2707172
cargo: Médico Veterinário
rosáurea lisboa Machado
cPf: 050.715.932 -20
Matrícula: 55714721
cargo :Enfermeira
Valmir costa Sarmento
cPf: 614.925.902-15.
Matrícula: 57191990/2.
cargo: Técnico Enfermeiro.
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 725687
Portaria Nº342 de 03 de Novembro 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 
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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: Terra Santa/ Pa – Brasil
Período: 29/11/2021 a 03/12/2021 / 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 interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 725792

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 400, de 16 de outubro de 2021.
o diretor do 10° centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais que lhe foram delegadas pela PorTaria N° 1.082-ccG de 06 de 
Julho de 2021, publicado no d.o.E n° 34.630 de 07/07/2021 e considerando 
a exigência contida no Art. 67 da Lei 8.666/93 e o disposto no Decreto nº 
870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
i - art. 1º - dESiGNar os servidores efetivos Janduy Simão, Matrícula 
Estadual n° 5155452/1, cPf. 252.875.832-49, e quando de sua impossibi-
lidade por motivo de férias ou licença, fica designado o  servidor Adélio Oli-
veira da Silva, matricula: 1349624, cPf: 206.682.282-53 para exercerem 
o encargo de fiscal de contrato, decorrente do contrato 06/2021, oriundo 
da cotação Eletrônica n.º 11/2021, processo 2021/770294 que tem como 
objeto a contratação de empresa especializada para higienização e lava-
gem de veículos, pelo 10° crS SESPa alTaMira com a empresa Marcelo 
Santos da Silva, cNPJ n° 21.925.796/0001-63
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE SaÚdE PÚBlica
altamira-Pa, 16 de outubro de 2021.
WaldEcir araNHa Maia
diretor do 10° crS/SESPa

Protocolo: 726069

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº. 029 de 08 de Novembro de 2021
a diretora do 12ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições através da 
PorTaria Nº 351/20.05.2021;
resolve:
dESiGNar, a servidora daiana ferreira Sobrinho – 5897798-1, Psicóloga, 
para responder pela divisão Técnica deste 12º crS/SESPa, no período de 
26.10 a 09.11.2021, em virtude da titular Handressa Karen araújo Silva 
– 5948103-1, encontrar-se de licença-Saúde, portanto, afastada de suas 
atividades no referido período.
GaBiNETE da dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 08 
de Novembro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12º crS/SESPa em exercício.
Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 725716

diÁria
.

Portaria Nº 608 de 08 de Novembro de 2021.
Nome: antonio luiz Pereira lima.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504820.
cPf: 108.006.202-59.
Período: 08 a 12.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São félix do Xingu, Tucumã, ourilândia do Norte, água azul do 
Norte, Xinguara e Sapucaia.
objetivo: Supervisionar laboratório que realiza diagnóstico de formas ima-
turas (arbovirose).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 725832

Portaria Nº 607 de 08 de Novembro de 2021.
Nome: ivanilto Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505129.
cPf: 350.190.771-00.
Nome: Milton Pereira lira.
cargo: agente de Saúde publica.
Matrícula/Siape: 504211
cPf: 150.580.411-15.
Período: 08 a 12.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Santa Maria das Barreiras e cumaru do Norte.
objetivo: realizar supervisão, avaliação e orientação quanto as ações no 
controle da dengue.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS/
SESPa em exercício - PorTaria Nº 351/20.05.2021.

Protocolo: 725831
Portaria Nº 603 de 08 de Novembro de 2021
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504825.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 03 a 05.11.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte e Santa Maria das Barreiras.
objetivo: conduzir Técnicos da ouvidoria.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS/
SESPa em exercício - PorTaria Nº 351/20.05.2021.

Protocolo: 725748
Portaria Nº 604 de 08 de Novembro de 2021
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504825.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 08 a 12.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria, água azul do Norte, ourilândia do Norte e São félix 
do Xingu.
objetivo: conduzir Técnicos da ouvidoria.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS/
SESPa em exercício - PorTaria Nº 351/20.05.2021.

Protocolo: 725750
Portaria Nº 605 de 08 de Novembro de 2021
Nome: Humberto Santos Borges.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504771.
cPf: 184.896.212-68.
Período: 08 a 12.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria, Xinguara e Tucumã.
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde.
ordenador de despesa: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS/
SESPa em exercício - PorTaria Nº 351/20.05.2021.

Protocolo: 725751
Portaria Nº 606 de 08 de Novembro de 2021
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 09 à 12.11.2021.
Nº de Diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: conduzir os Técnicos da divisão Técnica.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS/
SESPa em exercício - PorTaria Nº 351/20.05.2021.

Protocolo: 725752

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo 
Pregão eletrônico N°164/2021 – HoL
srP Nº 057/2021
objeto: forNEciMENTo dE ÓrTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS 
– oPME para orToPEdia oNcoloGica
data da abertura: 23/11/2021
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, 08 de novembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 726011
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aViso de LicitaÇÃo 
Pregão eletrônico N°159/2021 – HoL
srP Nº 058/2021
objeto: aquisição de material técnico consumível para realização de exa-
mes de quantificação da fusão BCR-ABL
data da abertura: 23/11/2021
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, 08 de novembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 725930

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 151/2021
Processo nº 2021/165.964
objeto: aquisição de um aparelho de Microscópio Especular.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa: li-
NHa MÉdica coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo E iMPorTaÇÃo lTda
Valor Total da licitação: r$ 696.800,00
Belém, 28 de outubro de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 725826

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 771/2021-GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/1205202 de 21/10/2021.
rESolVE:
rEVoGar, a partir de 01/11/2021, os termos da PorTaria Nº 715/2020 
– GaB/dG/Hol de 02/12/2020, que designa a servidora MarcEllE 
laraNJEira dE oliVEira SaNToS, Técnico em administração e finanças 
(administração), matrícula n° 57229921/1, pertencente ao Quadro de 
Pessoal ativo da Hol, para responder pela coordenação administrativa do 
centro de radioterapia, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 28 de outubro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 725477

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1030/2021/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,
coNSidEraNdo o E-Protocolo nº 2019/385945
 rESolVE:
dESiGNara servidora lÍliaN roSa SaraiVa MiraNda, Matrícu-
la 54193892-2, Engenheira de Segurança do Trabalho, lotada na cSaT,, 
e-mail: fscmpa@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91)98214-4902; para 
exercer o encargo de fiscal e a servidora aNa clEidE corrEa BarroSo, 
Matrícula nº 5175488/1, assistente administrativo, lotada na cEST, e-mail: 
ana.barroso@santacasa.pa.gov.br, telefone: (91) 98051-4723 para o en-
cargo de Fiscal Substituto, ambos do Contrato nº 288/2019/FSCMP, fir-
mado entre a fUNdaÇÂo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fS-
cMP e o microempreendedor individual (MEi) Elil doS aNJoS rodri-
GUES 655230832291, cNPJ nº 39.869.162/0001-04, cujo o objeto e a 
prestação de serviço na área artística de 01 (um) maestro para regência ao 
coral saúde & vida maria helena franco, em substituição a sevidora: fiscal, 
Maria daS GraÇaS TaPPEMBEcK BENTES, cargo: Enfermeira, matrícula 
nº 5175798, lotado na Gerência do Complexo Ambulatorial/GCAM..
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 726060

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): SaBriNa laYS corrEa HolaNda
id. fUNcioNal: 5949656/1
Término de Vinculo: 01/12/2021
Tipo de Vínculo: contrato Temporário

Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: Médico
PaE: 2021/1249681
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 08 de NoVEMBro de 2021.

Protocolo: 725828
extrato de termo de distrato
Servidor (a): dioGo da coSTa rodriGUES
id.fUNcioNal: 5950881/1
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 01/11/2021
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: assistente administrativo
PaE: 2021/1261581
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 05 de NoVEMBro de 2021.

Protocolo: 725859
extrato de termo de distrato
Servidor (a): caMila fErrEira HoUaT
id.fUNcioNal: 5917790/2
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 01/11/2021
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: Enfermeiro
PaE: 2021/1259516
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 05 de NoVEMBro de 2021.

Protocolo: 725856
extrato de termo de distrato
Servidor (a): VicTor MaTHEUS SilVa MaUES
id. fUNcioNal: 5917752/2
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 01/11/2021
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: agente de artes Práticas
PaE: 2021/1262082
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 05 de NoVEMBro de 2021.

Protocolo: 725863

LiceNÇa Para cUrso
.

Portaria Nº. 998/cedP/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 nº 33.864 de 02/05/2019,
 coNSidEraNdo os termos dos artigos 26 e 72, inciso Vii da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis do Estado do Pará, e
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Estudo – “curso Pós Graduação de Ultrassonogra-
fia em Medicina fetal-Eci, com remuneração, a Servidora daniele Socorro 
de Brito Souza Paiva, Matrícula nº 57174600-1, médico, lotado na Gerencia 
do ambulatório da Mulher/GcaM, no período de 19.03.2021 a 22.01.2023, 
em sistema Módulos.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. retroagindo 
seus efeitos a partir 19 de março de 2021.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 04 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 725470

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 721464, diÁrio oFiciaL Nº 34.749 de 
27/10/2021
oNde se LÊ: diSPENSa: 154/2021
Leia-se: diSPENSa: 158/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 725980
errata da PUBLicaÇÃo: 724716, diÁrio oFiciaL Nº 34.757 de 
05/11/2021
oNde se LÊ: dispensa de licitação Nº 070/2020/fScMP
Leia-se: PaGaMENTo idENiZaTÓrio
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 725985

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4
contrato nº  288/2019
data de assinatura: 08/11/2020
E - Protocolo nº 2019/385945
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Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a substituição dos 
fiscais do Contrato supramencionado, passando a ser fiscal titular a servi-
dora lÍliaN roSa SaraiVa MiraNda, cargo: Engenheira de Segurança 
do Trabalho, lotada na cSaT, matrícula: 54193892-2, (91)98214-4902 e 
do E-mail: gsat.fscmpa@santacasa.pa.gov.br e fiscal substituto a servi-
dora aNa clEidE corrEa BarroSo, cargo: assistente administrativo, 
lotada na cEST, Matricula nº 5175488/1, email: ana.barroso@santacasa.
pa.gov.br Tel: (91) 98051-4723 , em substituição a sevidora: fiscal, Ma-
ria daS GraÇaS TaPPEMBEcK BENTES, cargo: Enfermeira, matrícula nº 
5175798, lotado na Gerência do Complexo Ambulatorial/GCAM
contratada: Elil doS aNJoS rodriGUES 655230832291, cNPJ/Mf 
n.º 39.869.162/0001-04
Endereço: rua Travessa Quatorze de abril, 318, Bairro de fátima, Belém/
Pa, cEP: 66.060-460, telefone: (91) 98276-9819
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 726010
termo aditivo: 3
contrato: 444/2018/fScMP
data da assinatura: 29/10/2021
E-Protocolo: 2018/353409
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 03/11/2021 a 02/11/2022, bem como o reajuste conforme a variação 
do índice iPca/iBGE, com fulcro no artigo 57, inciso ii, e artigo 55, inciso 
iii, da lei federal n.º 8.666/93, cujo objeto é a contratação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento de peças) de 
05 (cinco) aparelhos de raios X Móveis da Marca Philips.
Valor: r$ 76.038,00
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de re-
curso: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339039.
contratada: TEcNoMÉdica coMÉrcio E aSSiSTÊNcia TÉcNica HoSPi-
Talar lTda, cNPJ (Mf) nº 37.380.565/0001-51
Endereço: Q 103 SUl, rua So 01, lote 04, Sala 01, Plano diretor Sul, Pal-
mas-To, cEP: 77.015-014, telefone: (63)3215-1560/(91)2121-2008
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 726083
termo aditivo: 1
contrato nº 167/2021
data de assinatura: 08/11/2020
PaE nº 2021/835925
objeto: o presente Termo aditivo tem como objeto a rETificaÇÃo da 
vigência ao Contrato nº 167/2021, passando a ter a seguinte redação: 
Aonde se lê “ 12 (doze) dias a contar da data da assinatura”, Leia-se: 
“ 12 (doze) meses a contar da data da assinatura”
contratada: aSTaTo aSSiSTENcia TEcNica lTda, cNPJ/Mf 
n.º 41.742.717/0001-96
Endereço: rua Espirito Santo, 1115, Sala 1908, centro, Juiz de fora-MG, 
cEP: 36.016-905, telefone: (32) 3083-7358/3082-6151/99914-8039
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 725651

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 52/2021
Às 11:44 horas do dia 05 de novembro de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/1092523, Pregão nº 00052/2021.
Empresa vencedora: SiMETria SolUÇÕES iNTEGradaS lTda
 - cNPJ: 27.397.273/0001-78
Valor Global: r$31.500,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 725734
resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 063/2021
Às 11:43 horas do dia 05 de novembro de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
677362/2021, Pregão nº 063/2021, conforme a seguir:
Empresa vencedora: drÄGEr iNdÚSTria E coMÉrcio lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº: 02.535.707/0001-28.
Valor GloBal: r$ 1.958.012,01
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 725782

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 08/11/2021
Justificativa: Inclusão da Fonte de Recursos: 0149009475, consoante per-
mite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.

contrato nº 172/2021-PE SrP nº 016/2021/fScMP
PaE nº 2021/1050739
contratada: NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MEdicoS E HoSPi-
TalarES lTda
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 725650

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1032/2021 – caPe/GP/FscMP, 
de 05 de NoVeMBro de 2021.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/1217574;
rESolVE:
i - aUToriZar o servidor abaixo listado, a viajar a São Paulo/SP, no pe-
ríodo de 18/11/2021 a 20/11/2021, a fim de realizar Benchmarking no 
Hospital Público dr. Moysés deustsch;
ii - coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes duas diárias e meia 
ao servidor abaixo listado, que se deslocará conforme item i.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
cPf: 593.365.602-04
carGo: ENfErMEiro
loTaÇÃo: dirEToria dE PlaNEJaMENTo, orÇaMENTo E GESTÃo
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 05 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 725866
Portaria Nº 1029/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 05 de NoVeMBro de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/1217479;
rESolVE:
i - aUToriZar o servidor abaixo listado, a viajar a São Paulo/SP, no pe-
ríodo de 18/11/2021 a 20/11/2021, a fim de realizar Benchmarking no 
Hospital Público dr. Moysés deustsch;
ii - coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes duas diárias e meia 
ao servidor abaixo listado, que se deslocará conforme item i.
caMila NEGrao MoNTEiro
cPf: 968.056.092-91
carGo: ENfErMEiro
loTaÇÃo: aSSESSoria dE GESTÃo dE QUalidadE E SEGUraNÇa
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 05 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 725869
Portaria Nº 1031/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 05 de NoVeMBro de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/1217543;
rESolVE:
i - aUToriZar o servidor abaixo listado, a viajar a São Paulo/SP, no pe-
ríodo de 18/11/2021 a 20/11/2021, a fim de realizar Benchmarking no 
Hospital Público dr. Moysés deustsch;
ii - coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes duas diárias e meia 
ao servidor abaixo listado, que se deslocará conforme item i.
rEGiNa cElia riBEiro BaSToS
cPf: 608.307.272-72
carGo: ENfErMEiro
loTaÇÃo: aSSESSoria dE GESTÃo dE QUalidadE E SEGUraNÇa
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 05 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 725873
Portaria Nº 1030/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 05 de NoVeMBro de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
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coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/1217511;
rESolVE:
i - aUToriZar o servidor abaixo listado, a viajar a São Paulo/SP, no pe-
ríodo de 18/11/2021 a 20/11/2021, a fim de realizar Benchmarking no 
Hospital Público dr. Moysés deustsch;
ii - coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes duas diárias e meia 
ao servidor abaixo listado, que se deslocará conforme item i.
NorMa SUElY dE carValHo foNSEca aSSUNcao
cPf: 227.886.542-00
carGo: MEdico
loTaÇÃo: dirEToria TÉcNica aSSiSTENcial
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 05 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 725870
Portaria Nº 1024/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 05 de NoVeMBro de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/1248158;
rESolVE:
i - aUToriZar o servidor abaixo listado, a viajar a São Paulo/SP, no pe-
ríodo de 18/11/2021 a 20/11/2021, a fim de realizar Benchmarking no 
Hospital Público dr. Moysés deustsch;
ii - coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes duas diárias e meia 
ao servidor abaixo listado, que se deslocará conforme item i.
carloS GilBErTo ViEira da SilVa JUNior
cPf: 742.207.212-15
carGo: dirETor
loTaÇÃo: dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 05 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 725877

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1022/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de caroliNa MESSEdEr ZaHlU-
TH, cargo Psicólogo, Matricula nº. 5950993/1, concedida de 16/12/2021 a 
14/01/2022, conforme Portaria nº. 968/2021- caPE/GP/fScMP, publicada 
no doE Nº. 34.744 de 22/10/2021.
registe - se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 04 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 725899

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01876
Valor: r$ 150,00
data: 29/10/2021
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial de cliP dE PolÍMEro, TaMaNHo lar-
GE (l) – cor liláS; cliP dE PolÍMEro, TaMaNHo EXTra larGE (Xl) 
– cor doUrada; drENo EM BorracHa, Para SUcÇÃo, coM aGUlHa 
3.2MM; KiT TraNSdUTor dE PrESSÃo, dEScarTáVEl, coM 05 PEÇaS 
aProXiMadaMENTE; caTETEr UrETral, Hidrofilico, iNfaNTil, cH 06, 
20cM; caTETEr UrETral, Hidrofilico, iNfaNTil, cH 08, 20cM
PaE nº 2021/1238306, dispensa de licitação nº 153/2021/fScMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recur-
so: 0669006841; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda, cNPJ/Mf: 
01399246-0001/40
ENdErEÇo: PaSSaGEM BoM SoSSEGo, NUMEro 20-cENTro, aNaNiN-
dEUa, cEP - 67030245
TElEfoNE:(91)3238 3814/98895 7544
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 725990
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01869
Valor: r$ 7.000,00
data: 29/10/2021
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial de cliP dE PolÍMEro, TaMaNHo lar-
GE (l) – cor liláS; cliP dE PolÍMEro, TaMaNHo EXTra larGE (Xl) 
– cor doUrada; drENo EM BorracHa, Para SUcÇÃo, coM aGUlHa 
3.2MM; KiT TraNSdUTor dE PrESSÃo, dEScarTáVEl, coM 05 PEÇaS 
aProXiMadaMENTE; caTETEr UrETral, Hidrofilico, iNfaNTil, cH 06, 
20cM; caTETEr UrETral, Hidrofilico, iNfaNTil, cH 08, 20cM
PaE nº 2021/1238294, dispensa de licitação nº 153/2021/fScMP

funcional Programática: 10.302.1507.7684; fonte de recur-
so: 0349008725; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: TradEHoSP coMÉrcio dE ProdUToS Para a SaÚdE EirEli
cNPJ/Mf: 06.089.071/0001-99
ENdErEÇo: rua fagundes Varela nº1667, Sala 03, Jardim Sociall, curiti-
ba/Pr, cEP: 82.520- 040 TElEfoNE: (41) 3532-123
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 725997
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01873
Valor: r$ 5.600,00
data: 29/10/2021
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMo - diSPoSiTiVo dE caPTU-
ra dE SUTUra caPio, 3MM dE diÂMETro E 6,3MM dE larGUra, coM 
fioS dE PoliÉSTEr
PaE n º 2021/914180, dispensa de licitação nº 157/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288, fonte: 0103; Elemento de 
despesa: 339030;
contratada: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ/Mf: 
12.544.921/0001-02
Endereço: Barão do Triunfo, 3540, Marco, Belém/Pa, cEP: 66095055
 telefone: (91) 3257 - 5160
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 725994
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01875
Valor: r$ 4.674,60
data: 28/10/2021
objeto: coMPra EMErGENcial de MaTErial dE coNSUMo, TEla P/SU-
TUra, ProlENE, 30X30cM e 15X15cM
PaE nº 2021/1046499 - dispensa de licitação Nº 154/2021/fScMP
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recur-
so: 0269008054; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: alfaMEd coMErcial EirEli; cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-80
ENdErEÇo: av. Marques de Herval nº 2106, Bairro Pedreira, Belém/Pa, 
cEP:66.087-320 TElEfoNE: (91) 2772-744
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 725987
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01872
Valor: r$ 15.649,80
data: 08/11/2021
objeto: aquisição de SolUcao dEGErMaNTE, BaSE clorEXidiNa 2%, 
1000Ml, S/ Bico doSador, clorEXidiNa 0,2%, c/1000Ml, SolUÇÃo aQUoSa
PaE nº 2021/1059514 - dispensa de licitação Nº 155/2021/fScMP
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.7684; fonte de recur-
so: 0349008725; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: f cardoSo E cia lTda; cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
ENdErEÇo: rua João Nunes de Souza, Nº125, rodovia Br 316 KM 8, cEP: 
67.033-030, aguas Brancas, ananindeua/Pa
TElEfoNE: (91) 3202-1344/ (91) 3202-1303
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 725988
Portaria Nº 1029/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 08 de NoVeMBro de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/965053;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) faBio JoSE Ma-
ciEl cHaVES, id. funcional nº 57200707/1, ocupante do cargo de Estatís-
tico, lotado (a) no (a) coordenação de Saúde do Trabalhador- cSaT desta 
fundação, a contar de 01/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 08 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 725879
Portaria Nº 1026/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 05 de NoVeMBro de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1214487;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) MarcUS ViNiciUS 
MESQUiTa doS SaNToS, id. funcional nº 57191104/2, ocupante do cargo 
de assistente administrativo, lotado (a) no (a) coordenação de contabili-
dade- ccoN desta fundação, a contar de 01/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 05 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 725884
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Portaria Nº 1027/2021 – caPe/GP/FscMP, 
de 05 de NoVeMBro de 2021.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1043224;
rESolVE:
1. EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) HEl-
ToN fEliPE PalHETa dE SoUZa, id. funcional nº 5951896/1, ocupante 
do cargo de agente de artes Práticas, lotado (a) na coordenação da cen-
tral de abastecimento de Suprimentos- calM desta fundação, a contar de 
31/10/2021;
2. CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% 
(sessenta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) alEXaNdEr 
PEGorElli dE liMa, funcional nº5959469/1, ocupante do cargo de agen-
te de artes Práticas, lotado (a) na coordenação da central de abasteci-
mento de Suprimentos- calM desta fundação, a contar de 01/11/2021..
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 05 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 725881

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 093/2021 decorreNte do PreGÃo eLe-
trÔNico Nº 064/2021– Processo adMiNistratiVo Nº 2020/662687.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: coNTrol laB coNTrolE dE QUalidadE Para laBora-
TorioS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
29.511.607/0001-18 com sede na Rua Ana Neri, n°416, Benfica, Rio de 
Janeiro/rJ, neste ato representada por seu representante legal Elvandir de 
almeida Biasoli, portador da cédula de identidade nº 3981658 ifP, cPf/Mf 
sob o nº 690.309.877-15, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: contratação de empresa provedora de serviço de ensaio de 
proficiência em hemoterapia e análises clínicas, por período de 12 (doze) 
meses, habilitada pela aNViSa/rEBlaS, nas áreas de: controle de qualida-
de de hemocomponentes, seleção de doadores / triagem,sorologia e NaT, 
hematologia, biologia molecular, imunohematologia e análises clínicas, que 
deverá atender às especificações técnicas abaixo relacionadas bem como 
a todas as disposições constantes do Termo de Referência que embasa o 
Edital do Pregão Eletrônico nº 064/2021.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10302150782880000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 154.800,00 (cento 
e cinqüenta e quatro mil e oitocentos reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato e 
fiscal técnica a servidora Adriana Guimarães Estácio, Biomédica e Gerente 
do controle de Qualidade de Hemocomponentes - GEcoQ da fundação 
HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 20 de setembro de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Elvandir de almeida Biasoli - coNTrol laB coNTrolE dE QUalidadE 
Para laBoraTorioS lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 725450

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 082/2021
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/
HEMoPa, de 30/03/2021, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo 
administrativo Eletrônico nº 2021/293165 - Pregão Eletrônico Nº 082/2021 

– Para aquisição de BalaNÇa aNalÍTica SEMi - Micro, para atender as 
necessidades da Gerência de Hematologia da Fundação HEMOPA.
iTEM 01- EMPrESa: MarTE EQUiPaMENToS Para laBoraTorio EirEli, 
cNPJ: 68.886.605/0001-65 – Proposta no valor de r$11.998,89 (onze mil 
e novecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/293165 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 08 de Novembro de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 725429

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade Pregão eletrônico
Número: 114/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de MaTEriaiS E acES-
SÓrioS coMPaTÍVEiS a serem utilizados nos equipamentos de crPE da 
Marca: olYMPUS, ModElo: Gif TYPE Q150 l para atender à necessidade 
por 12 (doze) meses, pertencente ao setor SadT, existente nesta fundação 
Hospital de Clínicas Gaspar 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: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 17/11/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 726091
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 68/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de fios e Materiais cirúrgicos, com clipadores em comodato para 
atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de tera-
pia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), conforme especi-
ficações 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: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 23/11/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 725499

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 147/2021
Valor: r$ 52.242,50 (ciNQUENTa E doiS Mil, dUZENToS E QUarENTa E 
doiS rEaiS E ciNQUENT cENTaVoS)
objeto: aquisição de Produtos para diálise Peritoneal aguda (dPa), com 
Máquinas Cicladoras em comodato, para atender a necessidade de três 
meses na UTi Neonatal e UTi Pediátrica da fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 29/10/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8288 E oU 7684
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superávits
Plano interno - 040008288c e ou 7684coVidPara
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: f. cardoSo & cia lTda
Endereço: rua João Nunes de Souza, 125, Br 316, km 08
aNaNiNdEUa /Pa
cEP: 67.033-030
Telefone: (91) 3202-1344 – 3202-1311
E-mail: licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 725722
dispensa: 146/2021
Valor: r$ 139.532,50 (cENTo E TriNTa E NoVE Mil, QUiNHENToS E 
TriNTa E doiS Mil rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS)
objeto: aquisição de curativos industrializados para prevenção e trata-
mento de feridas e lesões por pressão, para atender a necessidade de 90 
(noventa) dias da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 28/10/2021
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fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superávits
Plano interno - 040008288c e ou 7684coVidPara
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: f. cardoSo & cia lTda
Endereço: rua João Nunes de Souza, 125, Br 316, km 08
aNaNiNdEUa /Pa
cEP: 67.033-030
Telefone: (91) 3202-1344 – 3202-1311
E-mail: licitacao@shoppingdasaudeonline.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 725689
dispensa: 146/2021
Valor: r$ 35.625,00 (TriNTa E ciNco Mil, SEiScENToS E ViNTE E ciNco rEaiS)
objeto: aquisição de curativos industrializados para prevenção e trata-
mento de feridas e lesões por pressão, para atender a necessidade de 90 
(noventa) dias da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 28/10/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superávits
Plano interno - 040008288c e ou 7684coVidPara
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: HEMocard coMÉrcio dE MaTEriaS HoSPiTalarES lTda - ME
Endereço: rod. Br 316, Km 03, n° 1962 – Térreo, Sala J
aNaNiNdEUa /Pa
cEP: 67.033-180
Telefone: (91) 3276-1988/(91) 98701-6760
E-mail: hemocard.bel@gmail.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 725691
dispensa: 146/2021
Valor: r$ 486.603,50 (QUaTrocENToS E oiTENTa E SEiS Mil, SEiScEN-
ToS E TrÊS rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS)
objeto: aquisição de curativos industrializados para prevenção e trata-
mento de feridas e lesões por pressão, para atender a necessidade de 90 
(noventa) dias da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 28/10/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superávits
Plano interno - 040008288c e ou 7684coVidPara
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda
Endereço: TraVESSa caSTElo BraNco, 2028
BElÉM /Pa
cEP: 66.063-000
Telefone: (91) 3249-7794 / 3249-7790
E-mail: prado@distribuidoraprado.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 725692

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLide nº 40/2021
Valor r$550.695,00 (QUiNHENToS E ciNQUENTa Mil, SEiScENToS E No-
VENTa E ciNco rEaiS).
objeto: aQUiSiÇÃo dE 25 (ViNTE E ciNco) UNidadES dE circUiToS 
rESPiraTÓrio, VálVUla EXPiraTÓria, diafraGMa da VálVUla EXPi-
raTÓria, SENSor dE flUXo, liNHa Para SENSor, E 20 (ViNTE) UNi-
dadES dE caBo caPNoGrafia, ModElo: flEXiMaG PlUS Marca: MaG-
NaMEd, Para aTENdEr a dEMaNda dE aTENdiMENToS Na UTi adUlTo 
dESTa fHcGV.
Data de Ratificação: 04/11/2021
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superávits
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: MEdical SErVicE coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES EirEli
Endereço: aV. GoVErNador MaGalHÃES BaraTa, 651 - loJa 17 –SÃo BráS
Belém/Pa- cEP: 66063-240
Telefone: (91) 3249-3200 / 99266-0044
E-mail: contato@medicalservicebrasil.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 725611

iNeXiGiBiLidade: 41/2021
Valor: r$ 674,20 ( S E i S  c E N T o S  E  SETENTa  E  QUaTro  r E a i 
S  E  V i N T E cENTaVoS)
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE TaMPa dE BorracHa dE VEdaÇÃo E fiXador 
dE fiBra a SErEM UlTiliZadoS No aParElHo ciToScÓPio da Marca 
Karl STorNZ Para aTENdEr a dEMaNda dE aTENdiMENToS Na UTi 
adUlTo dESTa fHcGV.
daTa dE raTificaÇÃo: 28/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 25, caPUT, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2021
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 E oU 10.302.1507.7684
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
foNTE do rEcUrSo: 0261,0269,0149,0103 E SUaS rESPEcTiVaS SUB-
foNTES E SUPEráViTS
oriGEM do rEcUrSo ESTadUal
coNTraTado:
NoME: H STraTTNEr & cia lTda
ENdErEÇo: aVENida daS áGUaS Nº 228 – PEdra BraNca
PalHoÇa – Sc – cEP: 88.137-280
TElEfoNE: (11) 2185-2300
E-Mail: liciTacoES@STraTTNEr.coM.Br
ordENadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 725739

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 452 de 21 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal MaradEi – clÍNica doS acidENTadoS da 
cidadE dE BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria dE loUrdES ViEira dE SoUSa - MaT. 5793874-2, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 01 À 04/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 484 de 26 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 12 À 13/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 481 de 26 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal METroPoliTaNo dE UrGÊNcia E EMErGÊN-
cia da cidadE dE BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Maria dE loUrdES ViEira dE SoUSa - MaT. 5793874-2, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 19 À 22/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 451 de 21 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal JEaN BiTar da cidadE dE BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
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oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 4.5 diária
PErÍodo: dE 01 À 05/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 453 de 21 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao cdT diaGNÓSTico Por iMaGEM da cidadE dE rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
caricia coSTa liMa doS SaNToS – MaT. 79017497, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 04 À 05/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 467 de 22 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 2.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 10 À 11/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 454 de 21 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao cdT diaGNÓSTico Por iMaGEM da cidadE dE rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 04/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 474 de 25 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: BUScar BolSaS dE SaNGUE E lEVar MEdicaMENToS No 
HEMoPa, TraZEr EQUiPaMENToS HoSPiTalarES do HoSPiTal rEGio-
Nal PÚBlico do araGUaia Na cidadE dE rEdENÇÃo – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 20/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 464 de 22 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo oficial dESTE Hrca coM Placa: oTH-
1747 ModElo Gol, Para rEaliZar Troca do Pára-BriSa EM oficiNa 
ESPEcialiZada Na cidadE dE rEdENÇÃo – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 09/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 475 de 25 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: lEVar E BUScar EQUiPaMENToS do arco-cirÚrGico do 
cENTro cirÚrGico do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia No HrPa Na 
cidadE dE rEdENÇÃo – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 12 À 13/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 466 de 22 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 10 À 11/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 726033
Portaria Nº 488 de 08 de NoVeMBro de 2021
oBJETiVo: ParTiciPar da lll oficiNa SoBrE ElaBoraÇÃo da PrES-
TaÇÃo dE coNTaS do EXErcÍcio do aNo dE 2021, E Para rESolVEr 
dEMaiS aSSUNToS iNErENTES a ESTE Hrca Na cidadE dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira – MaT. 5962022-1, dirETor
EriKa NEiVa oliVEira diNiZ- MaT. 5951893-1, aGENTE adMiNiSTraTiVo
daYlaNE caSTro SaNToS – MaT. 57206705-2, aGENTE adMiNiSTraTiVo
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 10 À 13/11/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 489 de 08 de NoVeMBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES dESTE Hrca Para ParTiciParEM 
da lll oficiNa SoBrE ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS do 
EXErcÍcio do aNo dE 2021, E Para rESolVErEM dEMaiS aSSUNToS 
iNErENTES a ESTE Hrca Na cidadE dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 10 À 13/11/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 725963

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 082 / 08.11.2021 – deterMiNar
NoME: JoaQUiM Maria fErrEira
MaTrÍcUla: 118346/1
carGo: aGENTE dE SaÚdE
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
QUiNQUÊNio: 01/09/1983 a 31/08/1988
PErÍodo coNcEdido: 02/12/2021 a 31/12/2021 (30 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
Portaria N° 083 / 08.11.2021 – coNceder
NoME: JoaQUiM Maria fErrEira
MaTrÍcUla:118346/1
carGo: aGENTE dE SaÚdE
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
TriÊNio: 06/12/2007 a 05/12/2010
PErÍodo coNcEdido: 03/01/2022 a 03/03/2022 (60 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 725971
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 330 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para realizar o levantamento patrimonial 
no 5º e 6º Núcleo regional e suas subordinadas.
origem: Belém
destino(s): Marabá, Parauapebas, rio Maria, São felix do Xingu, conc. do 
araguaia, cumaru do Norte e redenção.
Servidor (a): cleber rubens fernandes da costa
cargo: Gerente
id. funcional: 5956283/2
Período: 16 a 25/11/2021
diária(s): 9,5 (nove e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 331 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir a realização do levanta-
mento patrimonial no 5º e 6º Núcleo regional e suas subordinadas.
origem: Belém
destino(s): Marabá, Parauapebas, rio Maria, São felix do Xingu, conc. do 
araguaia, cumaru do Norte e redenção.
Servidor (a): João domingos Vieira da Silva
cargo: Motorista
id. funcional: 2038226/1
Período: 16 a 25/11/2021
diária(s): 9,5 (nove e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 332 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir a realização do levanta-
mento patrimonial no 5º e 6º Núcleo regional e suas subordinadas.
origem: Belém
destino(s): Marabá, Parauapebas, rio Maria, São felix do Xingu, conc. do 
araguaia, cumaru do Norte e redenção.
Servidor (a): José Sousa da Silva
cargo: auxiliar de administração
id. funcional: 3273172/1
Período: 16 a 25/11/2021
diária(s): 9,5 (nove e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 342 de 05 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: Fiscalização dos convênios 037/2020; 054/2021 e 048/2021
origem: Belém
destino(s): cachoeira do Piriá e Viseu
Servidor (a): andré conte Soares
cargo: coordenador
id. funcional: 5909743/2
Período: 22 a 26/11/2021
diária(s): 4,5 (quatro e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria N° 340 de 05 de NoVeMBro de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada no 
doE nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 145 da 
lei nº 5.810 de 24/01/1994, e
considerando os termos do processo nº 2021/1192197;
resolve:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 326 de 22.10.2021, publicada no doE 
nº 34.749 de 27.10.2021, que concedeu diárias ao servidor lENo aUGUS-
To MacHado BarBoSa id. funcional nº 5947412/1, ocupante do cargo 
em comissão de Supervisor Técnico.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 05/11/2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 725982

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 158 de 08 de NoVeMBro 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;
resolve:
dESiGNar o servidor raiMUNdo coNcEiÇÃo doS SaNToS id. funcio-
nal nº 3276082/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, para 
responder pela Gerência de Recursos Humanos por 15 (quinze) dias, no 

período de 16 a 30.11.2021, em substituição a servidora rosa Maria folha 
do Vale, id. funcional nº 5446384/4, que se encontra de usufruto de férias 
regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 08 de novembro de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 726044

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 154 de 03 de NoVeMBro 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; coNSi-
dEraNdo o processo nº 2021/1230246 - 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 
3274683/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na 
fiscalização do Convênio nº 061/2020, firmado entre a SETRAN e a Prefei-
tura Municipal de Pau d’ arco, referente ao processo nº 2021/197113, cujo 
objeto é aquisição de 50.000,00 litros de Óleo diesel, para a recuperação 
de Estradas Vicinais descritas no plano de trabalho, no Município de Pau 
d’ arco /Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 03 de novembro de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Portaria N° 155 de 03 de NoVeMBro 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; coNSi-
dEraNdo o processo nº 2021/1225592 - PaE;
rESolVE:
dESiGNar os servidores iolaNda ModESTo dE VilHENa TorrES, 
id. funcional nº 3274683/1 e aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na 
fiscalização do Convênio nº 083/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefei-
tura Municipal de rurópolis, referente ao processo nº 2021/474696, cujo 
objeto e a aquisição de 151.272,80 litros de óleo diesel S-10 para recupe-
ração de 190 km de Estradas Vicinais sendo: TrEcHo 1 – Vicinal do Vale 
Verde rurópolis, com extensão de 17 km; TrEcHo 2 – Vicinal da cachoeira 
rurópolis, com extensão de 17 km; TrEcHo 3 – Vicinal das águas frias 
Transamazônica, com extensão de 19 km; TrEcHo 4 – Vicinal do km 120 
Transamazônica, com extensão de 30 km; TrEcHo 5 – Vicinal do km 100 
Transamazônica, com extensão de 8 km; TrEcHo 6 – Vicinal dos Baianos 
e acesso Vicinal do cachimbão, com extensão de  38 km e TrEcHo 7 – 
Vicinal do Monteiro lobato Transamazônica, com extensão de 15 km, no 
município de rurópolis/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 03 de novembro de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Portaria N° 156 de 03 de NoVeMBro 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 2021/1220901 - 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 
3274683/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na 
fiscalização do Convênio nº 105/2020, firmado entre a SETRAN e a Pre-
feitura Municipal de São domingos do capim, referente ao processo nº 
2020/471263, cujo objeto é recuperação de Estradas Vicinais: TrEcHo 1 
– da comunidade São Pedro do cunarijó ao São Joaquim, com a extensão 
de 12,25km; TrEcHo 2 – ramal da comunidade ajará, com extensão de 
3,30km; TrEcHo 3 – ramal da comunidade Santa Julia, com extensão de 
4,10km; TrEcHo 4 – ramal da comunidade Porta formosa, com extensão 
de 1,10km; TrEcHo 5 – ramal da comunidade cajú, com a extensão de 
3,20km totalizando uma extensão de 23,95 km, no Município de São do-
mingos do capim /Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 03 de novembro de 2021
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Portaria N° 157 de 04 de NoVeMBro 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 2021/1240161 - 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 
3274683/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na 
fiscalização do Convênio nº 071/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefei-
tura Municipal de Santarém Novo, referente ao processo nº 2021/560843, 



34  diário oficial Nº 34.760 Terça-feira, 09 DE NOVEMBRO DE 2021

cujo objeto é aquisição de 50.000 litros de combustível de óleo diesel S-10 
para o abastecimento de equipamentos de terraplenagem para a execução 
de serviços de restabelecimento e trafegabilidade de 31 km de Estradas 
Vicinais, no Município de Santarém Novo/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 03 de novembro de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Portaria N° 159 de 08 de NoVeMBro 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 2021/1263778 - PaE;
re s o l v e:
dESiGNar os servidores clEBEr rUBENS fErNaNdES da coSTa id. fun-
cional nº 5956283/2 e JoSE SoUSa da SilVa, id. funcional nº 3273172/1, 
para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do 
Convênio nº 888438/2019, firmado entre a SETRAN e o Ministério do De-
senvolvimento regional, referente ao processo nº 2021/1263778, cujo ob-
jeto é aquisição de máquinas para a SETraN visando a recuperação das 
estradas vicinais dos municípios com ligação ao município de Belém.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 08 de novembro de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 726013

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: Concorrência
Número: n.º 030/2021.
oBJETo: construção de 04 (quatro) pontes em concreto armado, locali-
zadas na rodovia Pa-439, sobre o igarapés: Uxizal - km 15 (12,00m x 
8,60m), Ponte Nova - km 18 (16,00m x 8,60m), Poção - km 21 (17,00m x 
8,60m) e onças - km 24 (16,00m x 8,60m), trecho Pa-254 / Município de 
oriximiná,  sob jurisdição do 10º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de Licitação torna público o resultado da Concorrência Pública 
nº 030/2021 – SETraN.
Vencedora: TÉcNica ENGENHaria lTda.
Valor: r$ 3.324.618,98.
Belém, 08 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 725959
eXtrato de ordeM de serViÇo

ordeM de serViÇo N°: 051/2021-dirtec
Processo: 2021/637474
Partes:
SETraN-Secretaria de Estado de Transportes cNPJ - 04.953.717/0001-09
cfa coNSTrUÇÕES, TErraPlENaGEM E PaViMENTaÇÃo lTda. cNPJ - 
83.318.022/0001-21
objeto: restauração da rodovia Pa-279 lote ii, trecho: Perim. Urb. de 
água azul do Norte /Tucumã, com extensão de 83,00 Km, na região de 
integração araguaia, sob jurisdição do 6º Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-021/2021-001
contrato: 060/2021
Valor contratual: r$ 44.436.940,31
Prazo de Execução: 365 (Trezentos e Sessenta e cinco ) dias
Vigencia: 14/10/2021 à 13/10/2022
data: 14/10/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira - Secretário de Estado de 
Transportes

Protocolo: 725919
resULtado de JULGaMeNto dos NoVos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: Concorrência
Número: n.º 026/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público que as empresas TErcoN coNS-
TrUÇÕES E SErViÇoS EirEli – EPP e coNSTrUMaSTEr coNSTrUÇÕES 
E locaÇÃo dE MáQUiNaS lTda apresentaram nova documentação e 
conforme resultado do julgamento dos documentos de Habilitação, am-
bas as empresas foram consideradas HaBiliTadaS. 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 Permanen-
te de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar 
– Souza – Belém/Pa.
Belém, 08 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 725950

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 154/2021-GP, de 08 de NoVeMBroBro 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:
  coNcEdEr férias regulamentares a servidora da companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo:
 

MaTrÍcUla NoME GoZo aQUiSiTiVo

3194329 ana Maria Moura cascaes 03/01/2022 a 
01/02/2022 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, 08 de novembro de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
  diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 725857

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 02
coNtrato 005/2021-cPH

oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do con-
trato nº 005/2021-cPH, que por sua vez tem como objeto a prestação de 
serviços de elaboração de projetos executivos civis (arquitetônico e com-
plementares) e naval de reforma e adequação do Terminal Hidroviário de 
Passageiros e cargas do Município de Senador José Porfírio, no Estado do 
Pará.
data de assinatura: 01/11/2021
Vigência: 02/11/2021 a 30/01/2022.
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101/449051
cNPJ: 27.135.996/0001-07 - ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda – EPP.
Endereço: Rua Municipalidade, nº 985, Edifício Mirai Office, sala 1518, 
Bairro: Umarizal, cEP: 66.050-350, Município de Belém, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 725847

.

.

oUtras MatÉrias
.

1º terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica QUe 
eNtre si ceLeBraM a coMPaNHia de Portos e HidroVias 
do estado do ParÁ - cPH e a PreFeitUra MUNiciPaL de 

aLtaMira.
ParTES:
1° ParTÍciPE - coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS do ESTado do 
Pará - cPH, cNPJ: 05.452.160/0001-95 neste ato representada por seu 
diretor-Presidente, o Sr. aBraÃo BENaSSUlY NETo;
2° ParTÍciPE – PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira, cNPJ: 
º05.263.116/0001-37 neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
Sr. claUdoMiro GoMES da SilVa.
oBJETo: fica alterado o local para futura realização de obra de construção 
do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas do Município de altamira, 
que deverá ser implementado na área denominada “Porto 06”, de proprie-
dade no Município de altamira, localizada no cais da cidade, às margens do 
rio Xingu, conforme descrito no ofício nº 250/2021-Gabinete do Prefeito 
enviado pela Prefeitura Municipal de altamira e planta da área anexa ao 
referido documento.
data de assinatura: 08/11/2021.

Protocolo: 725836
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 893/2021 – arcoN – Pa, 08 de NoVeMBro de 
2021. O Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços 
Públicos do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições confe-
ridas pela lei Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações intro-
duzidas pela lei nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006;coNSidEraNdo 
o ProcESSo ElETroNico 2021/1259467. rESolVE: i – dESiGNar aN-
drÉ aUGUSTo PaMPloNa frEirE matrícula nº 5947484/1, a responder 
como aSSESSor desta arcoN/Pa, no período a contar de 20/12/2021 a 
08/01/2022, durante as férias da titular SiMoNE loPEZ riEira, matricula 
nº 5947399/1. ii – o efeito desta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rE-
GUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 08 
dE NoVEMBro dE 2021.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral 
– arcoN-Pa

Protocolo: 725746
Portaria Nº 894/2021 – arcoN-Pa, de 08 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 ao servidor abaixo:

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo  

5946514/ 1 Bruno leonardo 
Souza Silva 14/02/2020 a 13/02/202 27/12/2021 a 25/01/2022  

54181538/1 Waldineise Souza de 
alcantara

01/10/2017 a 
30/09/2018 03/011/2022 a 01/02/2022

5947484/1 andré augusto Pamplona 
freire

01/04/2020 a 
31/03/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

3272583/1 domingos Miranda de 
Moura

11/06/2020 a 
10/06/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5917188/2 islia lima de Sousa 
amorim

30/01/2020 a 
29/01/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5953882/1 Jeiphanie almeida 
Guimaraes

17/02/2020 a 
16/02/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

54182030/1 roberto ribeiro 
Mescouto

01/12/2020 a 
30/11/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

2026627/ 1 rildo Goncalves de 
almada

12/07/2020 a 
11/07/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

       

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE 
SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 08 dE NoVEMBro 2021. EU-
riPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 725769

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 374 de 03 de NoVeMBro de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1121102;
r E S o l V E:
CONCEDER Licença Prêmio ao servidor HERBET MATOS FEEREIRA, matrí-
cula 10022/1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, no perí-
odo de 16/11/21 a 15/12/21 - 1º período (30 dias), correspondentes ao 
triênio 2005/2008.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP

Protocolo: 725742
Portaria Nº 375 de 04 de NoVeMBro de 2021.

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1187222;

r E S o l V E:
CONCEDER Licença Prêmio ao servidor FRANCISCO VALMIR MUNIZ RI-
BEiro, matrícula 23043/1, ocupante do cargo de ViGia, no perío-
do de 06/12/21 a 03/02/2022 - (60 dias), correspondentes ao triênio 
2012/2015, e 07/02/2022 a 07/04/2022 - (60 dias), correspondentes ao 
triênio 2015/2018.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP

Protocolo: 725738

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria N°371 de 03 de NoVeMBro de 2021
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o que dispõe o art. 132 inciso V, artigos 137 e 138 da lei 
Estadual nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
considerando o processo nº 2021/1245689;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora faBiola aNdrEa NEGrao SaloMao GUiMaraES, 
matrícula 5901928/ 3, Técnico em Gestão Pública, 180 dias de licença 
Maternidade, no período de 20/10/2021 a 17/04/2022, formalizada de 
acordo com a certidão de nascimento nº 066431 01 55 2021 1 00160 256 
0117609 99.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP

Protocolo: 725597

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 03/2021 - sedaP
data de assinatura: 08/11/2021
Objeto: Utilização do saldo financeiro da conta específica do convênio e o 
acréscimo de valor do convênio referente a contrapartida, alterando o pla-
no de trabalho original para aquisição de 01 (uma) grade aradora.
Valor do saldo financeiro: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
Valor do acréscimo de contrapartida: r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 
reais)
Justificativa: Para atender interesse público
convenente: MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU
Endereço: avenida Vinte e dois de Março, n° 915, cEP: 68.380-000, no 
Município de São félix do Xingu, Estado do Pará.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 725770

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 350, de 22 de outubro de 2021 - Publicado no doE nº 
34.751 em 28/10/2021 Protocolo: 721738
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 725920
torNar seM eFeito

Portaria Nº 352, de 22 de outubro de 2021 - Publicado no doE nº 
34.751 em 28/10/2021 Protocolo: 721745
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 725922
torNar seM eFeito

Portaria Nº 353, de 22 de outubro de 2021 - Publicado no doE nº 
34.751 em 28/10/2021 Protocolo: 721753
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 725923

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1743 de 08 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-
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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 execu-
tor 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 São Miguel do Guamá, abrangendo 
uma área de 5.120,1481 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/1128776
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 5.120,1481 ha (cinco mil, 
cento e vinte hectares, quatorze ares e oitenta e um centiares), denomina-
da GlEBa rEcaNTo VErdE, localizada no Município de São Miguel do Gua-
má, com limites, confrontações e demais especificações técnicas constan-
tes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos:
inicia-se a descrição deste perímetro no marco M-001, de coordenada N = 
9.828.693,03m e E = 231.555,39m; deste, segue pela margem direita de 
uma estrada sem denominação (sentido Norte-Nordeste) com a seguinte 
distância 34,35 m e azimute plano 102°39’52” até o M-002, de coordenada 
N = 9.828.685,50m e E = 231.588,90m; 46,13 m e azimute plano 
115°55’35” até o M-003, de coordenada N = 9.828.665,33m e E = 
231.630,39m; 91,29 m e azimute plano 119°20’41” até o M-004, de coor-
denada N = 9.828.620,59m e E = 231.709,97m; 3,43 m e azimute plano 
119°19’50” até o M-005, de coordenada N = 9.828.618,91m e E = 
231.712,96m; 0,27 m e azimute plano 118°26’35” até o M-006, de coor-
denada N = 9.828.618,78m e E = 231.713,20m; 29,20 m e azimute plano 
116°18’07” até o M-007, de coordenada N = 9.828.605,84m e E = 
231.739,38m; 48,97 m e azimute plano 116°18’12” até o M-008, de coor-
denada N = 9.828.584,14m e E = 231.783,28m; 35,43 m e azimute plano 
117°46’22” até o M-009, de coordenada N = 9.828.567,63m e E = 
231.814,63m; 0,34 m e azimute plano 116°33’54” até o M-010, de coor-
denada N = 9.828.567,48m e E = 231.814,93m; 0,32 m e azimute plano 
111°48’05” até o M-011, de coordenada N = 9.828.567,36m e E = 
231.815,23m; 28,24 m e azimute plano 110°16’59” até o M-012, de coor-
denada N = 9.828.557,57m e E = 231.841,72m; 30,25 m e azimute plano 
113°41’01” até o M-013, de coordenada N = 9.828.545,42m e E = 
231.869,42m; 0,32 m e azimute plano 111°48’05” até o M-014, de coor-
denada N = 9.828.545,30m e E = 231.869,72m; 0,04 m e azimute plano 
116°33’54” até o M-015, de coordenada N = 9.828.545,28m e E = 
231.869,76m; 53,13 m e azimute plano 109°28’18” até o M-016, de coor-
denada N = 9.828.527,57m e E = 231.919,85m; 0,05 m e azimute plano 
101°18’36” até o M-017, de coordenada N = 9.828.527,56m e E = 
231.919,90m; 34,03 m e azimute plano 108°53’34” até o M-018, de coor-
denada N = 9.828.516,54m e E = 231.952,10m; 0,13 m e azimute plano 
108°26’06” até o M-019, de coordenada N = 9.828.516,50m e E = 
231.952,22m; 21,72 m e azimute plano 107°26’32” até o M-020, de coor-
denada N = 9.828.509,99m e E = 231.972,94m; 4,53 m e azimute plano 
107°28’29” até o M-021, de coordenada N = 9.828.508,63m e E = 
231.977,26m; 0,33 m e azimute plano 105°42’31” até o M-022, de coor-
denada N = 9.828.508,54m e E = 231.977,58m; 0,34 m e azimute plano 
101°58’34” até o M-023, de coordenada N = 9.828.508,47m e E = 
231.977,91m; 20,93 m e azimute plano 99°40’58” até o M-024, de coor-
denada N = 9.828.504,95m e E = 231.998,54m; 25,44 m e azimute plano 
100°38’50” até o M-025, de coordenada N = 9.828.500,25m e E = 
232.023,54m; 0,03 m e azimute plano 108°26’06” até o M-026, de coor-
denada N = 9.828.500,24m e E = 232.023,57m; 35,15 m e azimute plano 
100°17’35” até o M-027, de coordenada N = 9.828.493,96m e E = 
232.058,15m; 0,03 m e azimute plano 90°00’00” até o M-028, de coorde-
nada N = 9.828.493,96m e E = 232.058,18m; 0,03 m e azimute plano 
108°26’06” até o M-029, de coordenada N = 9.828.493,95m e E = 
232.058,21m; 28,05 m e azimute plano 99°36’12” até o M-030, de coor-
denada N = 9.828.489,27m e E = 232.085,87m; 38,40 m e azimute plano 
103°27’52” até o M-031, de coordenada N = 9.828.480,33m e E = 
232.123,21m; 7,51 m e azimute plano 109°21’04” até o M-032, de coor-
denada N = 9.828.477,84m e E = 232.130,30m; 25,35 m e azimute plano 
109°19’42” até o M-033, de coordenada N = 9.828.469,45m e E = 
232.154,22m; 21,88 m e azimute plano 113°08’37” até o M-034, de coor-
denada N = 9.828.460,85m e E = 232.174,34m; 0,28 m e azimute plano 
111°02’15” até o M-035, de coordenada N = 9.828.460,75m e E = 
232.174,60m; 0,58 m e azimute plano 105°56’43” até o M-036, de coor-
denada N = 9.828.460,59m e E = 232.175,16m; 18,79 m e azimute plano 
103°19’34” até o M-037, de coordenada N = 9.828.456,26m e E = 
232.193,44m; 0,30 m e azimute plano 101°41’22” até o M-038, de coor-
denada N = 9.828.456,20m e E = 232.193,73m; 0,43 m e azimute plano 
96°37’57” até o M-039, de coordenada N = 9.828.456,15m e E = 
232.194,16m; 0,44 m e azimute plano 92°36’09” até o M-040, de coorde-
nada N = 9.828.456,13m e E = 232.194,60m; 0,09 m e azimute plano 
90°00’00” até o M-041, de coordenada N = 9.828.456,13m e E = 
232.194,69m; 20,08 m e azimute plano 88°49’49” até o M-042, de coor-
denada N = 9.828.456,54m e E = 232.214,77m; 21,31 m e azimute plano 
93°05’36” até o M-043, de coordenada N = 9.828.455,39m e E = 
232.236,05m; 0,27 m e azimute plano 90°00’00” até o M-044, de coorde-
nada N = 9.828.455,39m e E = 232.236,32m; 0,03 m e azimute plano 
90°00’00” até o M-045, de coordenada N = 9.828.455,39m e E = 

232.236,35m; 21,59 m e azimute plano 89°36’07” até o M-046, de coor-
denada N = 9.828.455,54m e E = 232.257,94m; 0,04 m e azimute plano 
90°00’00” até o M-047, de coordenada N = 9.828.455,54m e E = 
232.257,98m; 39,20 m e azimute plano 89°10’01” até o M-048, de coor-
denada N = 9.828.456,11m e E = 232.297,18m; 0,41 m e azimute plano 
85°48’54” até o M-049, de coordenada N = 9.828.456,14m e E = 
232.297,59m; 0,40 m e azimute plano 82°52’30” até o M-050, de coorde-
nada N = 9.828.456,19m e E = 232.297,99m; 0,32 m e azimute plano 
77°16’32” até o M-051, de coordenada N = 9.828.456,26m e E = 
232.298,30m; 0,33 m e azimute plano 75°57’50” até o M-052, de coorde-
nada N = 9.828.456,34m e E = 232.298,62m; 31,65 m e azimute plano 
72°29’33” até o M-053, de coordenada N = 9.828.465,86m e E = 
232.328,80m; 0,23 m e azimute plano 72°21’00” até o M-054, de coorde-
nada N = 9.828.465,93m e E = 232.329,02m; 0,35 m e azimute plano 
67°53’26” até o M-055, de coordenada N = 9.828.466,06m e E = 
232.329,34m; 0,34 m e azimute plano 64°10’44” até o M-056, de coorde-
nada N = 9.828.466,21m e E = 232.329,65m; 26,92 m e azimute plano 
62°00’59” até o M-057, de coordenada N = 9.828.478,84m e E = 
232.353,42m; 36,46 m e azimute plano 63°30’44” até o M-058, de coor-
denada N = 9.828.495,10m e E = 232.386,05m; 57,95 m e azimute plano 
67°00’05” até o M-059, de coordenada N = 9.828.517,74m e E = 
232.439,39m; 50,52 m e azimute plano 67°15’26” até o M-060, de coor-
denada N = 9.828.537,27m e E = 232.485,98m; 0,11 m e azimute plano 
68°11’55” até o M-061, de coordenada N = 9.828.537,31m e E = 
232.486,08m; 3,71 m e azimute plano 66°07’54” até o M-062, de coorde-
nada N = 9.828.538,81m e E = 232.489,47m; 54,76 m e azimute plano 
66°02’49” até o M-063, de coordenada N = 9.828.561,04m e E = 
232.539,51m; 47,22 m e azimute plano 67°21’21” até o M-064, de coor-
denada N = 9.828.579,22m e E = 232.583,09m; 26,75 m e azimute plano 
67°21’20” até o M-065, de coordenada N = 9.828.589,52m e E = 
232.607,78m; 0,21 m e azimute plano 64°39’14” até o M-066, de coorde-
nada N = 9.828.589,61m e E = 232.607,97m; 66,05 m e azimute plano 
64°56’53” até o M-067, de coordenada N = 9.828.617,58m e E = 
232.667,81m; 0,30 m e azimute plano 62°35’33” até o M-068, de coorde-
nada N = 9.828.617,72m e E = 232.668,08m; 70,49 m e azimute plano 
61°24’49” até o M-069, de coordenada N = 9.828.651,45m e E = 
232.729,98m; 69,06 m e azimute plano 62°43’48” até o M-070, de coor-
denada N = 9.828.683,09m e E = 232.791,36m; 0,23 m e azimute plano 
61°11’21” até o M-071, de coordenada N = 9.828.683,20m e E = 
232.791,56m; 46,46 m e azimute plano 60°01’49” até o M-072, de coor-
denada N = 9.828.706,41m e E = 232.831,81m; 0,59 m e azimute plano 
56°51’11” até o M-073, de coordenada N = 9.828.706,73m e E = 
232.832,30m; 23,79 m e azimute plano 53°14’10” até o M-074, de coor-
denada N = 9.828.720,97m e E = 232.851,36m; 0,28 m e azimute plano 
50°42’38” até o M-075, de coordenada N = 9.828.721,15m e E = 
232.851,58m; 0,33 m e azimute plano 46°13’08” até o M-076, de coorde-
nada N = 9.828.721,38m e E = 232.851,82m; 0,19 m e azimute plano 
47°07’16” até o M-077, de coordenada N = 9.828.721,51m e E = 
232.851,96m; 18,30 m e azimute plano 43°57’33” até o M-078, de coor-
denada N = 9.828.734,68m e E = 232.864,66m; 0,35 m e azimute plano 
42°42’34” até o M-079, de coordenada N = 9.828.734,94m e E = 
232.864,90m; 0,37 m e azimute plano 36°15’14” até o M-080, de coorde-
nada N = 9.828.735,24m e E = 232.865,12m; 0,37 m e azimute plano 
34°59’31” até o M-081, de coordenada N = 9.828.735,54m e E = 
232.865,33m; 25,03 m e azimute plano 31°28’27” até o M-082, de coor-
denada N = 9.828.756,89m e E = 232.878,40m; 30,47 m e azimute plano 
38°08’56” até o M-083, de coordenada N = 9.828.780,85m e E = 
232.897,22m; 27,51 m e azimute plano 39°41’27” até o M-084, de coor-
denada N = 9.828.802,02m e E = 232.914,79m; 7,34 m e azimute plano 
39°44’44” até o M-085, de coordenada N = 9.828.807,66m e E = 
232.919,48m; 28,46 m e azimute plano 55°52’08” até o M-086, de coor-
denada N = 9.828.823,63m e E = 232.943,04m; 18,38 m e azimute plano 
75°57’22” até o M-087, de coordenada N = 9.828.828,09m e E = 
232.960,87m; 28,61 m e azimute plano 84°47’08” até o M-088, de coor-
denada N = 9.828.830,69m e E = 232.989,36m; 31,82 m e azimute plano 
90°51’51” até o M-089, de coordenada N = 9.828.830,21m e E = 
233.021,18m; 42,73 m e azimute plano 96°14’01” até o M-090, de coor-
denada N = 9.828.825,57m e E = 233.063,66m; 40,68 m e azimute plano 
101°02’21” até o M-091, de coordenada N = 9.828.817,78m e E = 
233.103,59m; 35,95 m e azimute plano 104°17’01” até o M-092, de coor-
denada N = 9.828.808,91m e E = 233.138,43m; 0,15 m e azimute plano 
105°56’43” até o M-093, de coordenada N = 9.828.808,87m e E = 
233.138,57m; 47,68 m e azimute plano 102°39’38” até o M-094, de coor-
denada N = 9.828.798,42m e E = 233.185,09m; 7,34 m e azimute plano 
105°19’25” até o M-095, de coordenada N = 9.828.796,48m e E = 
233.192,17m; 38,16 m e azimute plano 105°19’06” até o M-096, de coor-
denada N = 9.828.786,40m e E = 233.228,97m; 0,19 m e azimute plano 
105°31’27” até o M-097, de coordenada N = 9.828.786,35m e E = 
233.229,15m; 41,35 m e azimute plano 103°10’57” até o M-098, de coor-
denada N = 9.828.776,92m e E = 233.269,41m; 12,85 m e azimute plano 
103°38’10” até o M-099, de coordenada N = 9.828.773,89m e E = 
233.281,90m; 15,97 m e azimute plano 103°37’07” até o M-100, de coor-
denada N = 9.828.770,13m e E = 233.297,42m; 52,61 m e azimute plano 
105°00’11” até o M-101, de coordenada N = 9.828.756,51m e E = 
233.348,24m; 0,37 m e azimute plano 102°31’44” até o M-102, de coor-
denada N = 9.828.756,43m e E = 233.348,60m; 25,36 m e azimute plano 
100°42’11” até o M-103, de coordenada N = 9.828.751,72m e E = 
233.373,52m; 25,65 m e azimute plano 100°29’26” até o M-104, de coor-
denada N = 9.828.747,05m e E = 233.398,74m; 30,62 m e azimute plano 
105°47’19” até o M-105, de coordenada N = 9.828.738,72m e E = 
233.428,20m; 0,33 m e azimute plano 104°02’10” até o M-106, de coor-
denada N = 9.828.738,64m e E = 233.428,52m; 62,84 m e azimute plano 
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102°01’24” até o M-107, de coordenada N = 9.828.725,55m e E = 
233.489,98m; 23,00 m e azimute plano 102°09’02” até o M-108, de coor-
denada N = 9.828.720,71m e E = 233.512,46m; 31,67 m e azimute plano 
102°08’25” até o M-109, de coordenada N = 9.828.714,05m e E = 
233.543,42m; 74,80 m e azimute plano 104°10’39” até o M-110, de coor-
denada N = 9.828.695,73m e E = 233.615,94m; 0,16 m e azimute plano 
104°02’10” até o M-111, de coordenada N = 9.828.695,69m e E = 
233.616,10m; 43,51 m e azimute plano 102°18’52” até o M-112, de coor-
denada N = 9.828.686,41m e E = 233.658,61m; 44,85 m e azimute plano 
102°18’26” até o M-113, de coordenada N = 9.828.676,85m e E = 
233.702,43m; 82,80 m e azimute plano 103°32’10” até o M-114, de coor-
denada N = 9.828.657,47m e E = 233.782,93m; 0,06 m e azimute plano 
99°27’44” até o M-115, de coordenada N = 9.828.657,46m e E = 
233.782,99m; 73,35 m e azimute plano 102°47’29” até o M-116, de coor-
denada N = 9.828.641,22m e E = 233.854,52m; 42,84 m e azimute plano 
103°18’23” até o M-117, de coordenada N = 9.828.631,36m e E = 
233.896,21m; 45,90 m e azimute plano 103°18’46” até o M-118, de coor-
denada N = 9.828.620,79m e E = 233.940,88m; 0,30 m e azimute plano 
101°41’22” até o M-119, de coordenada N = 9.828.620,73m e E = 
233.941,17m; 0,10 m e azimute plano 95°42’38” até o M-120, de coorde-
nada N = 9.828.620,72m e E = 233.941,27m; 68,63 m e azimute plano 
98°45’59” até o M-121, de coordenada N = 9.828.610,26m e E = 
234.009,10m; 0,39 m e azimute plano 95°51’22” até o M-122, de coorde-
nada N = 9.828.610,22m e E = 234.009,49m; 61,03 m e azimute plano 
94°09’45” até o M-123, de coordenada N = 9.828.605,79m e E = 
234.070,36m; 3,26 m e azimute plano 94°13’24” até o M-124, de coorde-
nada N = 9.828.605,55m e E = 234.073,61m; 0,37 m e azimute plano 
91°32’53” até o M-125, de coordenada N = 9.828.605,54m e E = 
234.073,98m; 54,04 m e azimute plano 89°56’11” até o M-126, de coor-
denada N = 9.828.605,60m e E = 234.128,02m; 0,53 m e azimute plano 
86°45’37” até o M-127, de coordenada N = 9.828.605,63m e E = 
234.128,55m; 64,47 m e azimute plano 83°50’50” até o M-128, de coor-
denada N = 9.828.612,54m e E = 234.192,65m; 0,21 m e azimute plano 
81°52’12” até o M-129, de coordenada N = 9.828.612,57m e E = 
234.192,86m; 45,50 m e azimute plano 81°22’49” até o M-130, de coor-
denada N = 9.828.619,39m e E = 234.237,85m; 18,23 m e azimute plano 
81°23’07” até o M-131, de coordenada N = 9.828.622,12m e E = 
234.255,87m; 68,41 m e azimute plano 81°59’01” até o M-132, de coor-
denada N = 9.828.631,66m e E = 234.323,61m; 47,95 m e azimute plano 
83°00’57” até o M-133, de coordenada N = 9.828.637,49m e E = 
234.371,20m; 76,66 m e azimute plano 84°01’29” até o M-134, de coor-
denada N = 9.828.645,47m e E = 234.447,44m; 0,26 m e azimute plano 
83°25’05” até o M-135, de coordenada N = 9.828.645,50m e E = 
234.447,70m; 5,05 m e azimute plano 81°00’14” até o M-136, de coorde-
nada N = 9.828.646,29m e E = 234.452,69m; 87,09 m e azimute plano 
81°04’08” até o M-137, de coordenada N = 9.828.659,81m e E = 
234.538,72m; 114,62 m e azimute plano 83°05’07” até o M-138, de coor-
denada N = 9.828.673,61m e E = 234.652,51m; 7,98 m e azimute plano 
83°35’47” até o M-139, de coordenada N = 9.828.674,50m e E = 
234.660,44m; 22,58 m e azimute plano 83°34’02” até o M-140, de coor-
denada N = 9.828.677,03m e E = 234.682,88m; 31,16 m e azimute plano 
83°35’19” até o M-141, de coordenada N = 9.828.680,51m e E = 
234.713,85m; 41,66 m e azimute plano 85°37’21” até o M-142, de coor-
denada N = 9.828.683,69m e E = 234.755,39m; 43,39 m e azimute plano 
90°37’14” até o M-143, de coordenada N = 9.828.683,22m e E = 
234.798,78m; 36,07 m e azimute plano 99°03’37” até o M-144, de coor-
denada N = 9.828.677,54m e E = 234.834,40m; 88,52 m e azimute plano 
100°10’35” até o M-145, de coordenada N = 9.828.661,90m e E = 
234.921,53m; 71,00 m e azimute plano 106°14’33” até o M-146, de coor-
denada N = 9.828.642,04m e E = 234.989,70m; 18,53 m e azimute plano 
106°15’50” até o M-147, de coordenada N = 9.828.636,85m e E = 
235.007,49m; 65,81 m e azimute plano 110°25’03” até o M-148, de coor-
denada N = 9.828.613,89m e E = 235.069,17m; 9,23 m e azimute plano 
110°25’05” até o M-149, de coordenada N = 9.828.610,67m e E = 
235.077,82m; 0,04 m e azimute plano 104°02’10” até o M-150, de coor-
denada N = 9.828.610,66m e E = 235.077,86m; 0,12 m e azimute plano 
114°26’38” até o M-151, de coordenada N = 9.828.610,61m e E = 
235.077,97m; 80,94 m e azimute plano 108°29’27” até o M-152, de coor-
denada N = 9.828.584,94m e E = 235.154,73m; 125,61 m e azimute 
plano 110°46’05” até o M-153, de coordenada N = 9.828.540,40m e E = 
235.272,18m; 20,86 m e azimute plano 113°59’05” até o M-154, de coor-
denada N = 9.828.531,92m e E = 235.291,24m; 59,04 m e azimute plano 
113°59’42” até o M-155, de coordenada N = 9.828.507,91m e E = 
235.345,18m; 17,24 m e azimute plano 114°28’07” até o M-156, de coor-
denada N = 9.828.500,77m e E = 235.360,87m; 39,81 m e azimute plano 
114°27’13” até o M-157, de coordenada N = 9.828.484,29m e E = 
235.397,11m; 0,40 m e azimute plano 112°04’04” até o M-158, de coor-
denada N = 9.828.484,14m e E = 235.397,48m; 0,35 m e azimute plano 
108°26’06” até o M-159, de coordenada N = 9.828.484,03m e E = 
235.397,81m; 0,35 m e azimute plano 103°14’26” até o M-160, de coor-
denada N = 9.828.483,95m e E = 235.398,15m; 40,62 m e azimute plano 
101°54’17” até o M-161, de coordenada N = 9.828.475,57m e E = 
235.437,90m; 0,17 m e azimute plano 103°14’26” até o M-162, de coor-
denada N = 9.828.475,53m e E = 235.438,07m; 0,43 m e azimute plano 
96°37’57” até o M-163, de coordenada N = 9.828.475,48m e E = 
235.438,50m; 0,43 m e azimute plano 92°39’47” até o M-164, de coorde-
nada N = 9.828.475,46m e E = 235.438,93m; 0,18 m e azimute plano 
90°00’00” até o M-165, de coordenada N = 9.828.475,46m e E = 
235.439,11m; 29,16 m e azimute plano 87°51’28” até o M-166, de coor-
denada N = 9.828.476,55m e E = 235.468,25m; 0,53 m e azimute plano 
84°36’38” até o M-167, de coordenada N = 9.828.476,60m e E = 
235.468,78m; 40,68 m e azimute plano 81°45’37” até o M-168, de coor-

denada N = 9.828.482,43m e E = 235.509,04m; 0,17 m e azimute plano 
79°59’31” até o M-169, de coordenada N = 9.828.482,46m e E = 
235.509,21m; 79,62 m e azimute plano 79°38’19” até o M-170, de coor-
denada N = 9.828.496,78m e E = 235.587,53m; 20,50 m e azimute plano 
79°39’37” até o M-171, de coordenada N = 9.828.500,46m e E = 
235.607,70m; 86,34 m e azimute plano 80°48’57” até o M-172, de coor-
denada N = 9.828.514,24m e E = 235.692,93m; 0,08 m e azimute plano 
82°52’30” até o M-173, de coordenada N = 9.828.514,25m e E = 
235.693,01m; 0,10 m e azimute plano 78°41’24” até o M-174, de coorde-
nada N = 9.828.514,27m e E = 235.693,11m; 38,92 m e azimute plano 
78°49’43” até o M-175, de coordenada N = 9.828.521,81m e E = 
235.731,29m; 45,71 m e azimute plano 78°50’06” até o M-176, de coor-
denada N = 9.828.530,66m e E = 235.776,13m; 38,16 m e azimute plano 
81°56’24” até o M-177, de coordenada N = 9.828.536,01m e E = 
235.813,91m; 16,61 m e azimute plano 89°57’56” até o M-178, de coor-
denada N = 9.828.536,02m e E = 235.830,52m; 16,34 m e azimute plano 
103°20’20” até o M-179, de coordenada N = 9.828.532,25m e E = 
235.846,42m; 14,20 m e azimute plano 105°26’08” até o M-180, de coor-
denada N = 9.828.528,47m e E = 235.860,11m; 10,61 m e azimute plano 
116°20’52” até o M-181, de coordenada N = 9.828.523,76m e E = 
235.869,62m; 0,26 m e azimute plano 114°37’25” até o M-182, de coor-
denada N = 9.828.523,65m e E = 235.869,86m; 14,07 m e azimute plano 
113°21’32” até o M-183, de coordenada N = 9.828.518,07m e E = 
235.882,78m; 0,13 m e azimute plano 112°37’12” até o M-184, de coor-
denada N = 9.828.518,02m e E = 235.882,90m; 15,00 m e azimute plano 
111°50’38” até o M-185, de coordenada N = 9.828.512,44m e E = 
235.896,82m; 0,16 m e azimute plano 111°48’05” até o M-186, de coor-
denada N = 9.828.512,38m e E = 235.896,97m; 0,41 m e azimute plano 
107°06’10” até o M-187, de coordenada N = 9.828.512,26m e E = 
235.897,36m; 0,40 m e azimute plano 102°59’41” até o M-188, de coor-
denada N = 9.828.512,17m e E = 235.897,75m; 15,85 m e azimute plano 
100°43’43” até o M-189, de coordenada N = 9.828.509,22m e E = 
235.913,32m; 0,06 m e azimute plano 99°27’44” até o M-190, de coorde-
nada N = 9.828.509,21m e E = 235.913,38m; 0,24 m e azimute plano 
97°07’30” até o M-191, de coordenada N = 9.828.509,18m e E = 
235.913,62m; 18,36 m e azimute plano 97°09’49” até o M-192, de coor-
denada N = 9.828.506,89m e E = 235.931,84m; 0,46 m e azimute plano 
93°43’53” até o M-193, de coordenada N = 9.828.506,86m e E = 
235.932,30m; 19,54 m e azimute plano 91°52’37” até o M-194, de coor-
denada N = 9.828.506,22m e E = 235.951,83m; 0,17 m e azimute plano 
90°00’00” até o M-195, de coordenada N = 9.828.506,22m e E = 
235.952,00m; 0,13 m e azimute plano 90°00’00” até o M-196, de coorde-
nada N = 9.828.506,22m e E = 235.952,13m; 22,95 m e azimute plano 
88°25’37” até o M-197, de coordenada N = 9.828.506,85m e E = 
235.975,07m; 2,23 m e azimute plano 88°27’32” até o M-198, de coorde-
nada N = 9.828.506,91m e E = 235.977,30m; 0,16 m e azimute plano 
90°00’00” até o M-199, de coordenada N = 9.828.506,91m e E = 
235.977,46m; 28,52 m e azimute plano 86°37’23” até o M-200, de coor-
denada N = 9.828.508,59m e E = 236.005,93m; 35,48 m e azimute plano 
86°46’06” até o M-201, de coordenada N = 9.828.510,59m e E = 
236.041,35m; 16,94 m e azimute plano 94°20’02” até o M-202, de coor-
denada N = 9.828.509,31m e E = 236.058,24m; 0,38 m e azimute plano 
91°30’27” até o M-203, de coordenada N = 9.828.509,30m e E = 
236.058,62m; 0,33 m e azimute plano 88°15’51” até o M-204, de coorde-
nada N = 9.828.509,31m e E = 236.058,95m; 36,55 m e azimute plano 
86°10’21” até o M-205, de coordenada N = 9.828.511,75m e E = 
236.095,42m; 3,54 m e azimute plano 86°16’20” até o M-206, de coorde-
nada N = 9.828.511,98m e E = 236.098,95m; 14,01 m e azimute plano 
87°45’01” até o M-207, de coordenada N = 9.828.512,53m e E = 
236.112,95m; 54,84 m e azimute plano 87°44’34” até o M-208, de coor-
denada N = 9.828.514,69m e E = 236.167,75m; 68,88 m e azimute plano 
87°44’43” até o M-209, de coordenada N = 9.828.517,40m e E = 
236.236,58m; 59,59 m e azimute plano 88°40’23” até o M-210, de coor-
denada N = 9.828.518,78m e E = 236.296,15m; 0,07 m e azimute plano 
90°00’00” até o M-211, de coordenada N = 9.828.518,78m e E = 
236.296,22m; 33,34 m e azimute plano 87°50’04” até o M-212, de coor-
denada N = 9.828.520,04m e E = 236.329,54m; 11,58 m e azimute plano 
87°52’18” até o M-213, de coordenada N = 9.828.520,47m e E = 
236.341,11m; 31,32 m e azimute plano 91°08’04” até o M-214, de coor-
denada N = 9.828.519,85m e E = 236.372,42m; 0,03 m e azimute plano 
90°00’00” até o M-215, de coordenada N = 9.828.519,85m e E = 
236.372,45m; 21,73 m e azimute plano 90°47’27” até o M-216, de coor-
denada N = 9.828.519,55m e E = 236.394,18m; 16,23 m e azimute plano 
101°09’27” até o M-217, de coordenada N = 9.828.516,41m e E = 
236.410,10m; 13,44 m e azimute plano 105°48’17” até o M-218, de coor-
denada N = 9.828.512,75m e E = 236.423,03m; este segue pela margem 
direita da faixa de domínio da rodovia Estadual Pa-251(sentido Nordeste-
Sul) com a seguinte distância de 9,92 m e azimute plano 124°18’54” até o 
M-219, de coordenada N = 9.828.507,16m e E = 236.431,22m; 7,82 m e 
azimute plano 144°56’53” até o M-220, de coordenada N = 9.828.500,76m 
e E = 236.435,71m; 11,89 m e azimute plano 156°36’19” até o M-221, de 
coordenada N = 9.828.489,85m e E = 236.440,43m; 7,38 m e azimute 
plano 159°56’38” até o M-222, de coordenada N = 9.828.482,92m e E = 
236.442,96m; 8,94 m e azimute plano 159°55’26” até o M-223, de coor-
denada N = 9.828.474,52m e E = 236.446,03m; 26,89 m e azimute plano 
159°47’08” até o M-224, de coordenada N = 9.828.449,29m e E = 
236.455,32m; 0,33 m e azimute plano 158°50’19” até o M-225, de coor-
denada N = 9.828.448,98m e E = 236.455,44m; 33,51 m e azimute plano 
155°53’24” até o M-226, de coordenada N = 9.828.418,39m e E = 
236.469,13m; 22,07 m e azimute plano 156°41’57” até o M-227, de coor-
denada N = 9.828.398,12m e E = 236.477,86m; 22,28 m e azimute plano 
158°16’13” até o M-228, de coordenada N = 9.828.377,42m e E = 
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236.486,11m; 4,99 m e azimute plano 158°13’12” até o M-229, de coor-
denada N = 9.828.372,79m e E = 236.487,96m; 26,24 m e azimute plano 
162°52’12” até o M-230, de coordenada N = 9.828.347,71m e E = 
236.495,69m; 4,91 m e azimute plano 162°49’12” até o M-231, de coor-
denada N = 9.828.343,02m e E = 236.497,14m; 37,82 m e azimute plano 
163°35’48” até o M-232, de coordenada N = 9.828.306,74m e E = 
236.507,82m; 23,85 m e azimute plano 163°41’06” até o M-233, de coor-
denada N = 9.828.283,85m e E = 236.514,52m; 0,14 m e azimute plano 
162°53’50” até o M-234, de coordenada N = 9.828.283,72m e E = 
236.514,56m; 20,24 m e azimute plano 162°06’08” até o M-235, de coor-
denada N = 9.828.264,46m e E = 236.520,78m; 0,17 m e azimute plano 
159°26’38” até o M-236, de coordenada N = 9.828.264,30m e E = 
236.520,84m; 7,36 m e azimute plano 160°14’11” até o M-237, de coor-
denada N = 9.828.257,37m e E = 236.523,33m; 9,60 m e azimute plano 
160°12’20” até o M-238, de coordenada N = 9.828.248,34m e E = 
236.526,58m; 0,09 m e azimute plano 161°33’54” até o M-239, de coor-
denada N = 9.828.248,25m e E = 236.526,61m; 12,86 m e azimute plano 
158°54’06” até o M-240, de coordenada N = 9.828.236,25m e E = 
236.531,24m; 0,18 m e azimute plano 157°37’12” até o M-241, de coor-
denada N = 9.828.236,08m e E = 236.531,31m; 0,20 m e azimute plano 
156°02’15” até o M-242, de coordenada N = 9.828.235,90m e E = 
236.531,39m; 9,87 m e azimute plano 154°33’06” até o M-243, de coor-
denada N = 9.828.226,99m e E = 236.535,63m; 1,96 m e azimute plano 
154°36’44” até o M-244, de coordenada N = 9.828.225,22m e E = 
236.536,47m; 6,86 m e azimute plano 163°55’01” até o M-245, de coor-
denada N = 9.828.218,63m e E = 236.538,37m; 1,17 m e azimute plano 
163°34’58” até o M-246, de coordenada N = 9.828.217,51m e E = 
236.538,70m; 0,77 m e azimute plano 164°09’25” até o M-247, de coor-
denada N = 9.828.216,77m e E = 236.538,91m; 0,80 m e azimute plano 
216°52’12” até o M-248, de coordenada N = 9.828.216,13m e E = 
236.538,43m; 2,12 m e azimute plano 217°08’25” até o M-249, de coor-
denada N = 9.828.214,44m e E = 236.537,15m; 0,32 m e azimute plano 
216°09’29” até o M-250, de coordenada N = 9.828.214,18m e E = 
236.536,96m; 0,32 m e azimute plano 212°11’45” até o M-251, de coor-
denada N = 9.828.213,91m e E = 236.536,79m; 0,36 m e azimute plano 
207°58’46” até o M-252, de coordenada N = 9.828.213,59m e E = 
236.536,62m; 0,36 m e azimute plano 202°59’19” até o M-253, de coor-
denada N = 9.828.213,26m e E = 236.536,48m; 8,69 m e azimute plano 
201°40’00” até o M-254, de coordenada N = 9.828.205,18m e E = 
236.533,27m; 4,91 m e azimute plano 201°38’59” até o M-255, de coor-
denada N = 9.828.200,62m e E = 236.531,46m; 0,15 m e azimute plano 
199°39’14” até o M-256, de coordenada N = 9.828.200,48m e E = 
236.531,41m; 0,43 m e azimute plano 197°35’33” até o M-257, de coor-
denada N = 9.828.200,07m e E = 236.531,28m; 0,44 m e azimute plano 
193°05’31” até o M-258, de coordenada N = 9.828.199,64m e E = 
236.531,18m; 0,43 m e azimute plano 187°56’36” até o M-259, de coor-
denada N = 9.828.199,21m e E = 236.531,12m; 0,44 m e azimute plano 
181°18’07” até o M-260, de coordenada N = 9.828.198,77m e E = 
236.531,11m; 0,43 m e azimute plano 177°20’13” até o M-261, de coor-
denada N = 9.828.198,34m e E = 236.531,13m; 1,31 m e azimute plano 
175°12’01” até o M-262, de coordenada N = 9.828.197,03m e E = 
236.531,24m; 0,48 m e azimute plano 175°14’11” até o M-263, de coor-
denada N = 9.828.196,55m e E = 236.531,28m; 13,08 m e azimute plano 
174°57’23” até o M-264, de coordenada N = 9.828.183,52m e E = 
236.532,43m; 0,45 m e azimute plano 174°55’13” até o M-265, de coor-
denada N = 9.828.183,07m e E = 236.532,47m; 0,43 m e azimute plano 
173°22’03” até o M-266, de coordenada N = 9.828.182,64m e E = 
236.532,52m; 0,32 m e azimute plano 167°16’32” até o M-267, de coor-
denada N = 9.828.182,33m e E = 236.532,59m; 19,22 m e azimute plano 
166°23’51” até o M-268, de coordenada N = 9.828.163,65m e E = 
236.537,11m; 0,15 m e azimute plano 164°03’17” até o M-269, de coor-
denada N = 9.828.163,51m e E = 236.537,15m; 20,45 m e azimute plano 
164°46’28” até o M-270, de coordenada N = 9.828.143,78m e E = 
236.542,52m; 19,81 m e azimute plano 166°21’49” até o M-271, de coor-
denada N = 9.828.124,53m e E = 236.547,19m; 17,37 m e azimute plano 
176°16’10” até o M-272, de coordenada N = 9.828.107,20m e E = 
236.548,32m; 17,94 m e azimute plano 194°19’50” até o M-273, de coor-
denada N = 9.828.089,82m e E = 236.543,88m; 19,78 m e azimute plano 
204°08’31” até o M-274, de coordenada N = 9.828.071,77m e E = 
236.535,79m; 29,21 m e azimute plano 207°20’44” até o M-275, de coor-
denada N = 9.828.045,82m e E = 236.522,37m; 0,08 m e azimute plano 
209°44’42” até o M-276, de coordenada N = 9.828.045,75m e E = 
236.522,33m; 40,97 m e azimute plano 206°24’09” até o M-277, de coor-
denada N = 9.828.009,05m e E = 236.504,11m; 3,90 m e azimute plano 
207°17’13” até o M-278, de coordenada N = 9.828.005,58m e E = 
236.502,32m; 38,11 m e azimute plano 207°22’19” até o M-279, de coor-
denada N = 9.827.971,74m e E = 236.484,80m; 20,87 m e azimute plano 
212°19’11” até o M-280, de coordenada N = 9.827.954,10m e E = 
236.473,64m; 13,92 m e azimute plano 221°54’50” até o M-281, de coor-
denada N = 9.827.943,74m e E = 236.464,34m; 18,20 m e azimute plano 
233°42’57” até o M-282, de coordenada N = 9.827.932,97m e E = 
236.449,67m; 0,33 m e azimute plano 232°25’53” até o M-283, de coor-
denada N = 9.827.932,77m e E = 236.449,41m; 0,14 m e azimute plano 
225°00’00” até o M-284, de coordenada N = 9.827.932,67m e E = 
236.449,31m; 24,98 m e azimute plano 228°20’37” até o M-285, de coor-
denada N = 9.827.916,07m e E = 236.430,65m; 0,28 m e azimute plano 
226°28’08” até o M-286, de coordenada N = 9.827.915,88m e E = 
236.430,45m; 25,21 m e azimute plano 225°06’45” até o M-287, de coor-
denada N = 9.827.898,09m e E = 236.412,59m; 0,45 m e azimute plano 
223°12’36” até o M-288, de coordenada N = 9.827.897,76m e E = 
236.412,28m; 0,36 m e azimute plano 218°09’26” até o M-289, de coor-
denada N = 9.827.897,48m e E = 236.412,06m; 0,36 m e azimute plano 

212°20’51” até o M-290, de coordenada N = 9.827.897,18m e E = 
236.411,87m; 25,58 m e azimute plano 211°49’55” até o M-291, de coor-
denada N = 9.827.875,45m e E = 236.398,38m; 0,16 m e azimute plano 
209°44’42” até o M-292, de coordenada N = 9.827.875,31m e E = 
236.398,30m; 0,44 m e azimute plano 208°18’03” até o M-293, de coor-
denada N = 9.827.874,92m e E = 236.398,09m; 0,43 m e azimute plano 
201°48’05” até o M-294, de coordenada N = 9.827.874,52m e E = 
236.397,93m; 0,44 m e azimute plano 197°11’55” até o M-295, de coor-
denada N = 9.827.874,10m e E = 236.397,80m; 0,43 m e azimute plano 
193°23’33” até o M-296, de coordenada N = 9.827.873,68m e E = 
236.397,70m; 0,12 m e azimute plano 189°27’44” até o M-297, de coor-
denada N = 9.827.873,56m e E = 236.397,68m; 0,61 m e azimute plano 
188°31’51” até o M-298, de coordenada N = 9.827.872,96m e E = 
236.397,59m; 12,57 m e azimute plano 188°36’02” até o M-299, de coor-
denada N = 9.827.860,53m e E = 236.395,71m; 0,55 m e azimute plano 
185°11’40” até o M-300, de coordenada N = 9.827.859,98m e E = 
236.395,66m; 18,88 m e azimute plano 182°20’17” até o M-301, de coor-
denada N = 9.827.841,12m e E = 236.394,89m; 1,90 m e azimute plano 
184°14’11” até o M-302, de coordenada N = 9.827.839,23m e E = 
236.394,75m; 17,99 m e azimute plano 184°22’01” até o M-303, de coor-
denada N = 9.827.821,29m e E = 236.393,38m; 18,02 m e azimute plano 
198°28’31” até o M-304, de coordenada N = 9.827.804,20m e E = 
236.387,67m; 18,48 m e azimute plano 200°45’33” até o M-305, de coor-
denada N = 9.827.786,92m e E = 236.381,12m; 16,99 m e azimute plano 
210°38’24” até o M-306, de coordenada N = 9.827.772,30m e E = 
236.372,46m; 12,23 m e azimute plano 221°39’11” até o M-307, de coor-
denada N = 9.827.763,16m e E = 236.364,33m; 10,45 m e azimute plano 
221°39’55” até o M-308, de coordenada N = 9.827.755,35m e E = 
236.357,38m; 36,30 m e azimute plano 224°13’47” até o M-309, de coor-
denada N = 9.827.729,34m e E = 236.332,06m; 0,21 m e azimute plano 
225°00’00” até o M-310, de coordenada N = 9.827.729,19m e E = 
236.331,91m; 8,12 m e azimute plano 221°48’13” até o M-311, de coor-
denada N = 9.827.723,14m e E = 236.326,50m; 16,28 m e azimute plano 
221°50’17” até o M-312, de coordenada N = 9.827.711,01m e E = 
236.315,64m; 0,16 m e azimute plano 217°34’07” até o M-313, de coor-
denada N = 9.827.710,88m e E = 236.315,54m; 0,43 m e azimute plano 
218°27’13” até o M-314, de coordenada N = 9.827.710,54m e E = 
236.315,27m; 0,44 m e azimute plano 211°51’58” até o M-315, de coor-
denada N = 9.827.710,17m e E = 236.315,04m; 0,29 m e azimute plano 
209°14’56” até o M-316, de coordenada N = 9.827.709,92m e E = 
236.314,90m; 17,69 m e azimute plano 206°38’15” até o M-317, de coor-
denada N = 9.827.694,11m e E = 236.306,97m; 0,58 m e azimute plano 
203°27’32” até o M-318, de coordenada N = 9.827.693,58m e E = 
236.306,74m; 0,44 m e azimute plano 197°11’55” até o M-319, de coor-
denada N = 9.827.693,16m e E = 236.306,61m; 0,44 m e azimute plano 
193°05’31” até o M-320, de coordenada N = 9.827.692,73m e E = 
236.306,51m; 0,26 m e azimute plano 186°34’55” até o M-321, de coor-
denada N = 9.827.692,47m e E = 236.306,48m; 8,08 m e azimute plano 
186°58’00” até o M-322, de coordenada N = 9.827.684,45m e E = 
236.305,50m; 8,01 m e azimute plano 186°57’23” até o M-323, de coor-
denada N = 9.827.676,50m e E = 236.304,53m; 18,75 m e azimute plano 
192°00’18” até o M-324, de coordenada N = 9.827.658,16m e E = 
236.300,63m; 0,10 m e azimute plano 191°18’36” até o M-325, de coor-
denada N = 9.827.658,06m e E = 236.300,61m; 41,76 m e azimute plano 
190°53’25” até o M-326, de coordenada N = 9.827.617,05m e E = 
236.292,72m; 25,81 m e azimute plano 192°21’02” até o M-327, de coor-
denada N = 9.827.591,84m e E = 236.287,20m; 0,21 m e azimute plano 
190°47’03” até o M-328, de coordenada N = 9.827.591,63m e E = 
236.287,16m; 0,34 m e azimute plano 188°21’57” até o M-329, de coor-
denada N = 9.827.591,29m e E = 236.287,11m; 26,33 m e azimute plano 
185°55’45” até o M-330, de coordenada N = 9.827.565,10m e E = 
236.284,39m; 18,04 m e azimute plano 192°17’16” até o M-331, de coor-
denada N = 9.827.547,47m e E = 236.280,55m; 27,15 m e azimute plano 
198°29’18” até o M-332, de coordenada N = 9.827.521,72m e E = 
236.271,94m; 31,44 m e azimute plano 199°50’29” até o M-333, de coor-
denada N = 9.827.492,15m e E = 236.261,27m; 0,09 m e azimute plano 
200°33’22” até o M-334, de coordenada N = 9.827.492,07m e E = 
236.261,24m; 16,20 m e azimute plano 198°58’59” até o M-335, de coor-
denada N = 9.827.476,75m e E = 236.255,97m; 12,76 m e azimute plano 
198°58’28” até o M-336, de coordenada N = 9.827.464,68m e E = 
236.251,82m; 26,39 m e azimute plano 205°08’15” até o M-337, de coor-
denada N = 9.827.440,79m e E = 236.240,61m; 11,61 m e azimute plano 
214°06’52” até o M-338, de coordenada N = 9.827.431,18m e E = 
236.234,10m; 61,52 m e azimute plano 214°08’31” até o M-339, de coor-
denada N = 9.827.380,26m e E = 236.199,57m; 0,22 m e azimute plano 
212°16’32” até o M-340, de coordenada N = 9.827.380,07m e E = 
236.199,45m; 98,70 m e azimute plano 211°29’36” até o M-341, de coor-
denada N = 9.827.295,91m e E = 236.147,89m; 0,14 m e azimute plano 
210°15’23” até o M-342, de coordenada N = 9.827.295,79m e E = 
236.147,82m; 0,30 m e azimute plano 207°24’27” até o M-343, de coor-
denada N = 9.827.295,52m e E = 236.147,68m; 41,77 m e azimute plano 
206°29’07” até o M-344, de coordenada N = 9.827.258,13m e E = 
236.129,05m; 20,46 m e azimute plano 206°28’39” até o M-345, de coor-
denada N = 9.827.239,82m e E = 236.119,93m; 25,25 m e azimute plano 
206°39’23” até o M-346, de coordenada N = 9.827.217,25m e E = 
236.108,60m; 126,79 m e azimute plano 206°38’45” até o M-347, de co-
ordenada N = 9.827.103,93m e E = 236.051,74m; 60,56 m e azimute 
plano 206°48’53” até o M-348, de coordenada N = 9.827.049,88m e E = 
236.024,42m; 26,85 m e azimute plano 208°31’19” até o M-349, de coor-
denada N = 9.827.026,29m e E = 236.011,60m; 27,04 m e azimute plano 
208°32’46” até o M-350, de coordenada N = 9.827.002,54m e E = 
235.998,68m; 0,13 m e azimute plano 206°33’54” até o M-351, de coor-
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denada N = 9.827.002,42m e E = 235.998,62m; 64,72 m e azimute plano 
206°57’25” até o M-352, de coordenada N = 9.826.944,73m e E = 
235.969,28m; 0,04 m e azimute plano 213°41’24” até o M-353, de coor-
denada N = 9.826.944,70m e E = 235.969,26m; 59,42 m e azimute plano 
206°28’28” até o M-354, de coordenada N = 9.826.891,51m e E = 
235.942,77m; 30,13 m e azimute plano 210°17’31” até o M-355, de coor-
denada N = 9.826.865,49m e E = 235.927,57m; 23,14 m e azimute plano 
218°19’52” até o M-356, de coordenada N = 9.826.847,34m e E = 
235.913,22m; 27,82 m e azimute plano 222°48’55” até o M-357, de coor-
denada N = 9.826.826,93m e E = 235.894,31m; 0,25 m e azimute plano 
221°49’13” até o M-358, de coordenada N = 9.826.826,74m e E = 
235.894,14m; 0,61 m e azimute plano 216°18’16” até o M-359, de coor-
denada N = 9.826.826,25m e E = 235.893,78m; 15,42 m e azimute plano 
212°52’33” até o M-360, de coordenada N = 9.826.813,30m e E = 
235.885,41m; 25,52 m e azimute plano 212°52’27” até o M-361, de coor-
denada N = 9.826.791,87m e E = 235.871,56m; 0,26 m e azimute plano 
210°34’45” até o M-362, de coordenada N = 9.826.791,65m e E = 
235.871,43m; 0,42 m e azimute plano 208°23’35” até o M-363, de coor-
denada N = 9.826.791,28m e E = 235.871,23m; 12,93 m e azimute plano 
205°04’42” até o M-364, de coordenada N = 9.826.779,57m e E = 
235.865,75m; 19,79 m e azimute plano 205°05’19” até o M-365, de coor-
denada N = 9.826.761,65m e E = 235.857,36m; 0,45 m e azimute plano 
202°02’10” até o M-366, de coordenada N = 9.826.761,23m e E = 
235.857,19m; 0,39 m e azimute plano 197°58’09” até o M-367, de coor-
denada N = 9.826.760,86m e E = 235.857,07m; 28,28 m e azimute plano 
195°25’20” até o M-368, de coordenada N = 9.826.733,60m e E = 
235.849,55m; 0,47 m e azimute plano 193°26’55” até o M-369, de coor-
denada N = 9.826.733,14m e E = 235.849,44m; 0,56 m e azimute plano 
186°06’56” até o M-370, de coordenada N = 9.826.732,58m e E = 
235.849,38m; 25,72 m e azimute plano 183°28’40” até o M-371, de coor-
denada N = 9.826.706,91m e E = 235.847,82m; 0,31 m e azimute plano 
181°50’51” até o M-372, de coordenada N = 9.826.706,60m e E = 
235.847,81m; 0,13 m e azimute plano 180°00’00” até o M-373, de coor-
denada N = 9.826.706,47m e E = 235.847,81m; 46,61 m e azimute plano 
178°27’47” até o M-374, de coordenada N = 9.826.659,88m e E = 
235.849,06m; 0,37 m e azimute plano 176°54’21” até o M-375, de coor-
denada N = 9.826.659,51m e E = 235.849,08m; 0,37 m e azimute plano 
172°18’14” até o M-376, de coordenada N = 9.826.659,14m e E = 
235.849,13m; 0,15 m e azimute plano 168°41’24” até o M-377, de coor-
denada N = 9.826.658,99m e E = 235.849,16m; 39,93 m e azimute plano 
168°09’50” até o M-378, de coordenada N = 9.826.619,91m e E = 
235.857,35m; 0,35 m e azimute plano 166°45’34” até o M-379, de coor-
denada N = 9.826.619,57m e E = 235.857,43m; 19,68 m e azimute plano 
164°09’45” até o M-380, de coordenada N = 9.826.600,64m e E = 
235.862,80m; 7,91 m e azimute plano 164°09’15” até o M-381, de coor-
denada N = 9.826.593,03m e E = 235.864,96m; 20,22 m e azimute plano 
174°33’06” até o M-382, de coordenada N = 9.826.572,90m e E = 
235.866,88m; 16,93 m e azimute plano 185°15’10” até o M-383, de coor-
denada N = 9.826.556,04m e E = 235.865,33m; 17,99 m e azimute plano 
195°34’25” até o M-384, de coordenada N = 9.826.538,71m e E = 
235.860,50m; 21,88 m e azimute plano 195°43’33” até o M-385, de coor-
denada N = 9.826.517,65m e E = 235.854,57m; 0,50 m e azimute plano 
192°39’09” até o M-386, de coordenada N = 9.826.517,16m e E = 
235.854,46m; 0,23 m e azimute plano 189°51’57” até o M-387, de coor-
denada N = 9.826.516,93m e E = 235.854,42m; 18,25 m e azimute plano 
187°14’31” até o M-388, de coordenada N = 9.826.498,83m e E = 
235.852,12m; 0,46 m e azimute plano 183°43’53” até o M-389, de coor-
denada N = 9.826.498,37m e E = 235.852,09m; 37,75 m e azimute plano 
181°56’35” até o M-390, de coordenada N = 9.826.460,64m e E = 
235.850,81m; 23,88 m e azimute plano 184°32’19” até o M-391, de coor-
denada N = 9.826.436,83m e E = 235.848,92m; 22,12 m e azimute plano 
201°52’07” até o M-392, de coordenada N = 9.826.416,30m e E = 
235.840,68m; 0,59 m e azimute plano 206°07’52” até o M-393, de coor-
denada N = 9.826.415,77m e E = 235.840,42m; 28,11 m e azimute plano 
205°45’47” até o M-394, de coordenada N = 9.826.390,45m e E = 
235.828,20m; 0,17 m e azimute plano 205°01’01” até o M-395, de coor-
denada N = 9.826.390,30m e E = 235.828,13m; 50,79 m e azimute plano 
203°53’25” até o M-396, de coordenada N = 9.826.343,86m e E = 
235.807,56m; 35,58 m e azimute plano 203°54’25” até o M-397, de coor-
denada N = 9.826.311,33m e E = 235.793,14m; 40,63 m e azimute plano 
204°58’09” até o M-398, de coordenada N = 9.826.274,50m e E = 
235.775,99m; 0,04 m e azimute plano 206°33’54” até o M-399, de coor-
denada N = 9.826.274,46m e E = 235.775,97m; 45,54 m e azimute plano 
204°25’16” até o M-400, de coordenada N = 9.826.232,99m e E = 
235.757,14m; 30,06 m e azimute plano 204°39’19” até o M-401, de coor-
denada N = 9.826.205,67m e E = 235.744,60m; 0,41 m e azimute plano 
202°50’01” até o M-402, de coordenada N = 9.826.205,29m e E = 
235.744,44m; 0,44 m e azimute plano 197°11’55” até o M-403, de coor-
denada N = 9.826.204,87m e E = 235.744,31m; 0,43 m e azimute plano 
193°23’33” até o M-404, de coordenada N = 9.826.204,45m e E = 
235.744,21m; 0,11 m e azimute plano 185°11’40” até o M-405, de coor-
denada N = 9.826.204,34m e E = 235.744,20m; 9,95 m e azimute plano 
188°43’59” até o M-406, de coordenada N = 9.826.194,51m e E = 
235.742,69m; 22,68 m e azimute plano 188°40’23” até o M-407, de coor-
denada N = 9.826.172,09m e E = 235.739,27m; 0,35 m e azimute plano 
186°31’11” até o M-408, de coordenada N = 9.826.171,74m e E = 
235.739,23m; 12,83 m e azimute plano 184°38’55” até o M-409, de coor-
denada N = 9.826.158,95m e E = 235.738,19m; 23,22 m e azimute plano 
184°38’41” até o M-410, de coordenada N = 9.826.135,81m e E = 
235.736,31m; 27,35 m e azimute plano 190°47’18” até o M-411, de coor-
denada N = 9.826.108,94m e E = 235.731,19m; 18,37 m e azimute plano 
202°36’02” até o M-412, de coordenada N = 9.826.091,98m e E = 

235.724,13m; 32,12 m e azimute plano 202°57’27” até o M-413, de coor-
denada N = 9.826.062,40m e E = 235.711,60m; 40,97 m e azimute plano 
203°44’58” até o M-414, de coordenada N = 9.826.024,90m e E = 
235.695,10m; 0,33 m e azimute plano 201°09’41” até o M-415, de coor-
denada N = 9.826.024,59m e E = 235.694,98m; 0,16 m e azimute plano 
201°48’05” até o M-416, de coordenada N = 9.826.024,44m e E = 
235.694,92m; 36,02 m e azimute plano 198°07’59” até o M-417, de coor-
denada N = 9.825.990,21m e E = 235.683,71m; 0,35 m e azimute plano 
196°23’22” até o M-418, de coordenada N = 9.825.989,87m e E = 
235.683,61m; 0,36 m e azimute plano 192°52’30” até o M-419, de coor-
denada N = 9.825.989,52m e E = 235.683,53m; 0,45 m e azimute plano 
187°35’41” até o M-420, de coordenada N = 9.825.989,07m e E = 
235.683,47m; 40,77 m e azimute plano 184°47’01” até o M-421, de coor-
denada N = 9.825.948,44m e E = 235.680,07m; 11,41 m e azimute plano 
184°46’34” até o M-422, de coordenada N = 9.825.937,07m e E = 
235.679,12m; 15,11 m e azimute plano 184°49’13” até o M-423, de coor-
denada N = 9.825.922,01m e E = 235.677,85m; 0,14 m e azimute plano 
180°00’00” até o M-424, de coordenada N = 9.825.921,87m e E = 
235.677,85m; 45,84 m e azimute plano 183°15’04” até o M-425, de coor-
denada N = 9.825.876,10m e E = 235.675,25m; 51,69 m e azimute plano 
184°02’57” até o M-426, de coordenada N = 9.825.824,54m e E = 
235.671,60m; 0,36 m e azimute plano 181°35’28” até o M-427, de coor-
denada N = 9.825.824,18m e E = 235.671,59m; 0,28 m e azimute plano 
177°57’17” até o M-428, de coordenada N = 9.825.823,90m e E = 
235.671,60m; 46,82 m e azimute plano 176°42’22” até o M-429, de coor-
denada N = 9.825.777,16m e E = 235.674,29m; 43,45 m e azimute plano 
179°14’07” até o M-430, de coordenada N = 9.825.733,71m e E = 
235.674,87m; 8,85 m e azimute plano 182°23’48” até o M-431, de coor-
denada N = 9.825.724,87m e E = 235.674,50m; 27,90 m e azimute plano 
182°24’11” até o M-432, de coordenada N = 9.825.696,99m e E = 
235.673,33m; 0,21 m e azimute plano 180°00’00” até o M-433, de coor-
denada N = 9.825.696,78m e E = 235.673,33m; 0,19 m e azimute plano 
180°00’00” até o M-434, de coordenada N = 9.825.696,59m e E = 
235.673,33m; 41,62 m e azimute plano 177°44’31” até o M-435, de coor-
denada N = 9.825.655,00m e E = 235.674,97m; 0,03 m e azimute plano 
180°00’00” até o M-436, de coordenada N = 9.825.654,97m e E = 
235.674,97m; 47,80 m e azimute plano 177°24’36” até o M-437, de coor-
denada N = 9.825.607,22m e E = 235.677,13m; 50,90 m e azimute plano 
181°06’12” até o M-438, de coordenada N = 9.825.556,33m e E = 
235.676,15m; 12,10 m e azimute plano 193°31’51” até o M-439, de coor-
denada N = 9.825.544,57m e E = 235.673,32m; 12,28 m e azimute plano 
213°46’50” até o M-440, de coordenada N = 9.825.534,36m e E = 
235.666,49m; 20,97 m e azimute plano 216°58’25” até o M-441, de coor-
denada N = 9.825.517,61m e E = 235.653,88m; 0,61 m e azimute plano 
213°41’24” até o M-442, de coordenada N = 9.825.517,10m e E = 
235.653,54m; 0,38 m e azimute plano 207°53’50” até o M-443, de coor-
denada N = 9.825.516,76m e E = 235.653,36m; 19,69 m e azimute plano 
205°28’20” até o M-444, de coordenada N = 9.825.498,98m e E = 
235.644,89m; 3,65 m e azimute plano 205°30’38” até o M-445, de coor-
denada N = 9.825.495,69m e E = 235.643,32m; 0,49 m e azimute plano 
202°53’26” até o M-446, de coordenada N = 9.825.495,24m e E = 
235.643,13m; 0,55 m e azimute plano 196°47’54” até o M-447, de coor-
denada N = 9.825.494,71m e E = 235.642,97m; 15,71 m e azimute plano 
193°35’06” até o M-448, de coordenada N = 9.825.479,44m e E = 
235.639,28m; 0,33 m e azimute plano 192°20’21” até o M-449, de coor-
denada N = 9.825.479,12m e E = 235.639,21m; 0,43 m e azimute plano 
186°37’57” até o M-450, de coordenada N = 9.825.478,69m e E = 
235.639,16m; 0,43 m e azimute plano 182°39’47” até o M-451, de coor-
denada N = 9.825.478,26m e E = 235.639,14m; 0,26 m e azimute plano 
180°00’00” até o M-452, de coordenada N = 9.825.478,00m e E = 
235.639,14m; 11,16 m e azimute plano 177°01’11” até o M-453, de coor-
denada N = 9.825.466,86m e E = 235.639,72m; 9,92 m e azimute plano 
177°03’14” até o M-454, de coordenada N = 9.825.456,95m e E = 
235.640,23m; 0,04 m e azimute plano 180°00’00” até o M-455, de coor-
denada N = 9.825.456,91m e E = 235.640,23m; 27,87 m e azimute plano 
176°40’02” até o M-456, de coordenada N = 9.825.429,09m e E = 
235.641,85m; 20,14 m e azimute plano 178°27’48” até o M-457, de coor-
denada N = 9.825.408,96m e E = 235.642,39m; 19,98 m e azimute plano 
185°49’50” até o M-458, de coordenada N = 9.825.389,08m e E = 
235.640,36m; 24,57 m e azimute plano 193°27’34” até o M-459, de coor-
denada N = 9.825.365,18m e E = 235.634,64m; 0,31 m e azimute plano 
193°08’02” até o M-460, de coordenada N = 9.825.364,88m e E = 
235.634,57m; 0,44 m e azimute plano 186°28’59” até o M-461, de coor-
denada N = 9.825.364,44m e E = 235.634,52m; 36,92 m e azimute plano 
184°51’46” até o M-462, de coordenada N = 9.825.327,65m e E = 
235.631,39m; 33,31 m e azimute plano 186°19’30” até o M-463, de coor-
denada N = 9.825.294,54m e E = 235.627,72m; 0,17 m e azimute plano 
183°21’59” até o M-464, de coordenada N = 9.825.294,37m e E = 
235.627,71m; 25,66 m e azimute plano 184°26’54” até o M-465, de coor-
denada N = 9.825.268,79m e E = 235.625,72m; 1,27 m e azimute plano 
184°30’08” até o M-466, de coordenada N = 9.825.267,52m e E = 
235.625,62m; 0,39 m e azimute plano 182°56’08” até o M-467, de coor-
denada N = 9.825.267,13m e E = 235.625,60m; 25,80 m e azimute plano 
179°56’00” até o M-468, de coordenada N = 9.825.241,33m e E = 
235.625,63m; 0,21 m e azimute plano 177°16’25” até o M-469, de coor-
denada N = 9.825.241,12m e E = 235.625,64m; 49,87 m e azimute plano 
177°30’21” até o M-470, de coordenada N = 9.825.191,30m e E = 
235.627,81m; 60,38 m e azimute plano 181°56’44” até o M-471, de coor-
denada N = 9.825.130,95m e E = 235.625,76m; 0,18 m e azimute plano 
180°00’00” até o M-472, de coordenada N = 9.825.130,77m e E = 
235.625,76m; 0,04 m e azimute plano 180°00’00” até o M-473, de coor-
denada N = 9.825.130,73m e E = 235.625,76m; 54,67 m e azimute plano 
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179°22’54” até o M-474, de coordenada N = 9.825.076,06m e E = 
235.626,35m; 30,19 m e azimute plano 181°24’17” até o M-475, de coor-
denada N = 9.825.045,88m e E = 235.625,61m; 31,86 m e azimute plano 
181°23’06” até o M-476, de coordenada N = 9.825.014,03m e E = 
235.624,84m; 0,13 m e azimute plano 184°23’55” até o M-477, de coor-
denada N = 9.825.013,90m e E = 235.624,83m; 0,29 m e azimute plano 
178°01’30” até o M-478, de coordenada N = 9.825.013,61m e E = 
235.624,84m; 27,43 m e azimute plano 176°36’50” até o M-479, de coor-
denada N = 9.824.986,23m e E = 235.626,46m; 0,26 m e azimute plano 
173°25’05” até o M-480, de coordenada N = 9.824.985,97m e E = 
235.626,49m; 19,07 m e azimute plano 173°33’25” até o M-481, de coor-
denada N = 9.824.967,02m e E = 235.628,63m; 0,31 m e azimute plano 
172°38’51” até o M-482, de coordenada N = 9.824.966,71m e E = 
235.628,67m; 0,42 m e azimute plano 167°37’09” até o M-483, de coor-
denada N = 9.824.966,30m e E = 235.628,76m; 0,41 m e azimute plano 
162°53’50” até o M-484, de coordenada N = 9.824.965,91m e E = 
235.628,88m; 20,66 m e azimute plano 160°27’36” até o M-485, de coor-
denada N = 9.824.946,44m e E = 235.635,79m; 0,05 m e azimute plano 
158°11’55” até o M-486, de coordenada N = 9.824.946,39m e E = 
235.635,81m; 0,52 m e azimute plano 156°22’14” até o M-487, de coor-
denada N = 9.824.945,91m e E = 235.636,02m; 20,29 m e azimute plano 
153°53’22” até o M-488, de coordenada N = 9.824.927,69m e E = 
235.644,95m; 27,58 m e azimute plano 159°00’31” até o M-489, de coor-
denada N = 9.824.901,94m e E = 235.654,83m; 16,24 m e azimute plano 
167°31’15” até o M-490, de coordenada N = 9.824.886,08m e E = 
235.658,34m; 39,00 m e azimute plano 182°06’58” até o M-491, de coor-
denada N = 9.824.847,11m e E = 235.656,90m; 16,12 m e azimute plano 
182°05’51” até o M-492, de coordenada N = 9.824.831,00m e E = 
235.656,31m; 41,97 m e azimute plano 184°02’38” até o M-493, de coor-
denada N = 9.824.789,13m e E = 235.653,35m; 17,05 m e azimute plano 
184°04’08” até o M-494, de coordenada N = 9.824.772,12m e E = 
235.652,14m; 35,36 m e azimute plano 184°13’02” até o M-495, de coor-
denada N = 9.824.736,86m e E = 235.649,54m; 0,26 m e azimute plano 
184°23’55” até o M-496, de coordenada N = 9.824.736,60m e E = 
235.649,52m; 44,23 m e azimute plano 181°17’44” até o M-497, de coor-
denada N = 9.824.692,38m e E = 235.648,52m; 0,12 m e azimute plano 
184°45’49” até o M-498, de coordenada N = 9.824.692,26m e E = 
235.648,51m; 0,13 m e azimute plano 175°36’05” até o M-499, de coor-
denada N = 9.824.692,13m e E = 235.648,52m; 41,30 m e azimute plano 
178°28’26” até o M-500, de coordenada N = 9.824.650,84m e E = 
235.649,62m; 15,13 m e azimute plano 185°23’11” até o M-501, de coor-
denada N = 9.824.635,78m e E = 235.648,20m; 34,81 m e azimute plano 
185°23’23” até o M-502, de coordenada N = 9.824.601,12m e E = 
235.644,93m; 0,12 m e azimute plano 184°45’49” até o M-503, de coor-
denada N = 9.824.601,00m e E = 235.644,92m; 45,39 m e azimute plano 
183°56’30” até o M-504, de coordenada N = 9.824.555,72m e E = 
235.641,80m; 0,35 m e azimute plano 183°16’14” até o M-505, de coor-
denada N = 9.824.555,37m e E = 235.641,78m; 0,18 m e azimute plano 
176°49’13” até o M-506, de coordenada N = 9.824.555,19m e E = 
235.641,79m; 30,03 m e azimute plano 177°55’12” até o M-507, de coor-
denada N = 9.824.525,18m e E = 235.642,88m; 0,60 m e azimute plano 
174°17’22” até o M-508, de coordenada N = 9.824.524,58m e E = 
235.642,94m; 20,26 m e azimute plano 170°54’51” até o M-509, de coor-
denada N = 9.824.504,57m e E = 235.646,14m; 0,08 m e azimute plano 
165°57’50” até o M-510, de coordenada N = 9.824.504,49m e E = 
235.646,16m; 0,25 m e azimute plano 168°41’24” até o M-511, de coor-
denada N = 9.824.504,24m e E = 235.646,21m; 23,67 m e azimute plano 
167°03’42” até o M-512, de coordenada N = 9.824.481,17m e E = 
235.651,51m; 22,43 m e azimute plano 169°04’33” até o M-513, de coor-
denada N = 9.824.459,15m e E = 235.655,76m; 0,13 m e azimute plano 
167°00’19” até o M-514, de coordenada N = 9.824.459,02m e E = 
235.655,79m; 34,29 m e azimute plano 167°31’12” até o M-515, de coor-
denada N = 9.824.425,54m e E = 235.663,20m; 8,44 m e azimute plano 
172°26’45” até o M-516, de coordenada N = 9.824.417,17m e E = 
235.664,31m; 27,97 m e azimute plano 172°27’39” até o M-517, de coor-
denada N = 9.824.389,44m e E = 235.667,98m; 0,13 m e azimute plano 
171°15’14” até o M-518, de coordenada N = 9.824.389,31m e E = 
235.668,00m; 11,22 m e azimute plano 170°58’27” até o M-519, de coor-
denada N = 9.824.378,23m e E = 235.669,76m; 36,22 m e azimute plano 
170°55’49” até o M-520, de coordenada N = 9.824.342,46m e E = 
235.675,47m; 0,09 m e azimute plano 173°39’35” até o M-521, de coor-
denada N = 9.824.342,37m e E = 235.675,48m; 0,60 m e azimute plano 
166°25’46” até o M-522, de coordenada N = 9.824.341,79m e E = 
235.675,62m; 34,42 m e azimute plano 163°02’21” até o M-523, de coor-
denada N = 9.824.308,87m e E = 235.685,66m; 19,26 m e azimute plano 
168°41’03” até o M-524, de coordenada N = 9.824.289,98m e E = 
235.689,44m; este segue confrontando com o limite territorial da comuni-
dade Quilombola de Santa rita de Barreira (sentido oeste – Sul) com a 
seguinte distância de 45,34 m e azimute plano 269°16’47” até o M-525, de 
coordenada N = 9.824.289,41m e E = 235.644,10m; 9,77 m e azimute 
plano 251°37’15” até o M-526, de coordenada N = 9.824.286,33m e E = 
235.634,83m; 137,99 m e azimute plano 266°24’52” até o M-527, de co-
ordenada N = 9.824.277,70m e E = 235.497,11m; 3,60 m e azimute plano 
266°29’36” até o M-528, de coordenada N = 9.824.277,48m e E = 
235.493,52m; 165,09 m e azimute plano 266°24’58” até o M-529, de co-
ordenada N = 9.824.267,16m e E = 235.328,75m; 10,16 m e azimute 
plano 266°23’19” até o M-530, de coordenada N = 9.824.266,52m e E = 
235.318,61m; 221,41 m e azimute plano 266°25’08” até o M-531, de co-
ordenada N = 9.824.252,69m e E = 235.097,63m; 102,79 m e azimute 
plano 266°24’49” até o M-532, de coordenada N = 9.824.246,26m e E = 
234.995,04m; 150,03 m e azimute plano 266°24’56” até o M-533, de co-
ordenada N = 9.824.236,88m e E = 234.845,30m; 122,69 m e azimute 

plano 266°25’14” até o M-534, de coordenada N = 9.824.229,22m e E = 
234.722,85m; 202,10 m e azimute plano 266°24’51” até o M-535, de co-
ordenada N = 9.824.216,58m e E = 234.521,15m; 79,24 m e azimute 
plano 266°25’07” até o M-536, de coordenada N = 9.824.211,63m e E = 
234.442,06m; 203,33 m e azimute plano 266°24’58” até o M-537, de co-
ordenada N = 9.824.198,92m e E = 234.239,13m; 36,25 m e azimute 
plano 266°25’32” até o M-538, de coordenada N = 9.824.196,66m e E = 
234.202,95m; 243,07 m e azimute plano 266°25’01” até o M-539, de co-
ordenada N = 9.824.181,47m e E = 233.960,36m; 48,22 m e azimute 
plano 266°24’35” até o M-540, de coordenada N = 9.824.178,45m e E = 
233.912,23m; 186,92 m e azimute plano 266°25’02” até o M-541, de co-
ordenada N = 9.824.166,77m e E = 233.725,68m; 190,89 m e azimute 
plano 266°25’01” até o M-542, de coordenada N = 9.824.154,84m e E = 
233.535,16m; 36,03 m e azimute plano 179°56’11” até o M-543, de coor-
denada N = 9.824.118,81m e E = 233.535,20m; 30,84 m e azimute plano 
179°56’39” até o M-544, de coordenada N = 9.824.087,97m e E = 
233.535,23m; 40,72 m e azimute plano 179°56’37” até o M-545, de coor-
denada N = 9.824.047,25m e E = 233.535,27m; 29,58 m e azimute plano 
156°35’53” até o M-546, de coordenada N = 9.824.020,10m e E = 
233.547,02m; 17,27 m e azimute plano 156°35’48” até o M-547, de coor-
denada N = 9.824.004,25m e E = 233.553,88m; 120,85 m e azimute 
plano 187°17’16” até o M-548, de coordenada N = 9.823.884,38m e E = 
233.538,55m; 35,71 m e azimute plano 87°46’09” até o M-549, de coor-
denada N = 9.823.885,77m e E = 233.574,23m; 114,19 m e azimute 
plano 87°46’54” até o M-550, de coordenada N = 9.823.890,19m e E = 
233.688,33m; 145,22 m e azimute plano 87°46’56” até o M-551, de coor-
denada N = 9.823.895,81m e E = 233.833,44m; 190,13 m e azimute 
plano 87°46’43” até o M-552, de coordenada N = 9.823.903,18m e E = 
234.023,43m; 87,28 m e azimute plano 87°46’50” até o M-553, de coor-
denada N = 9.823.906,56m e E = 234.110,64m; 3,39 m e azimute plano 
174°45’35” até o M-554, de coordenada N = 9.823.903,18m e E = 
234.110,95m; 77,24 m e azimute plano 174°55’11” até o M-555, de coor-
denada N = 9.823.826,24m e E = 234.117,79m; 87,11 m e azimute plano 
174°55’20” até o M-556, de coordenada N = 9.823.739,47m e E = 
234.125,50m; 25,98 m e azimute plano 174°55’17” até o M-557, de coor-
denada N = 9.823.713,59m e E = 234.127,80m; 39,70 m e azimute plano 
174°54’46” até o M-558, de coordenada N = 9.823.674,05m e E = 
234.131,32m; 76,52 m e azimute plano 174°55’00” até o M-559, de coor-
denada N = 9.823.597,83m e E = 234.138,10m; 26,48 m e azimute plano 
174°55’51” até o M-560, de coordenada N = 9.823.571,45m e E = 
234.140,44m; 75,34 m e azimute plano 174°54’47” até o M-561, de coor-
denada N = 9.823.496,41m e E = 234.147,12m; 8,68 m e azimute plano 
174°54’47” até o M-562, de coordenada N = 9.823.487,76m e E = 
234.147,89m; 47,49 m e azimute plano 174°55’33” até o M-563, de coor-
denada N = 9.823.440,46m e E = 234.152,09m; 122,18 m e azimute 
plano 174°54’53” até o M-564, de coordenada N = 9.823.318,76m e E = 
234.162,92m; 20,39 m e azimute plano 174°56’07” até o M-565, de coor-
denada N = 9.823.298,45m e E = 234.164,72m; 86,24 m e azimute plano 
174°55’03” até o M-566, de coordenada N = 9.823.212,55m e E = 
234.172,36m; 92,65 m e azimute plano 174°54’59” até o M-567, de coor-
denada N = 9.823.120,26m e E = 234.180,57m; 55,55 m e azimute plano 
174°55’07” até o M-568, de coordenada N = 9.823.064,93m e E = 
234.185,49m; 168,38 m e azimute plano 174°55’12” até o M-569, de co-
ordenada N = 9.822.897,21m e E = 234.200,40m; 83,25 m e azimute 
plano 174°55’15” até o M-570, de coordenada N = 9.822.814,29m e E = 
234.207,77m; 166,58 m e azimute plano 174°54’59” até o M-571, de co-
ordenada N = 9.822.648,37m e E = 234.222,53m; 56,16 m e azimute 
plano 174°55’22” até o M-572, de coordenada N = 9.822.592,43m e E = 
234.227,50m; 154,62 m e azimute plano 174°55’00” até o M-573, de co-
ordenada N = 9.822.438,42m e E = 234.241,20m; 63,03 m e azimute 
plano 174°55’15” até o M-574, de coordenada N = 9.822.375,64m e E = 
234.246,78m; 115,47 m e azimute plano 174°55’03” até o M-575, de co-
ordenada N = 9.822.260,62m e E = 234.257,01m; 10,28 m e azimute 
plano 174°55’18” até o M-576, de coordenada N = 9.822.250,38m e E = 
234.257,92m; este segue pela margem direita da faixa de domínio da ro-
dovia Estadual Pa-251 (sentido leste - Sul) com a seguinte distância de 
96,83 m e azimute plano 216°48’47” até o M-577, de coordenada N = 
9.822.172,86m e E = 234.199,90m; deste, segue com a seguinte distância  
56,15 m e azimute plano 216°49’08” até o M-578, de coordenada N = 
9.822.127,91m e E = 234.166,25m; deste, segue com a seguinte distância  
66,87 m e azimute plano 216°48’42” até o M-579, de coordenada N = 
9.822.074,37m e E = 234.126,18m; deste, segue com a seguinte distância  
0,04 m e azimute plano 213°41’24” até o M-580, de coordenada N = 
9.822.074,34m e E = 234.126,16m; deste, segue com a seguinte distância  
1,52 m e azimute plano 216°43’10” até o M-581, de coordenada N = 
9.822.073,12m e E = 234.125,25m; deste, segue com a seguinte distância  
13,29 m e azimute plano 216°50’08” até o M-582, de coordenada N = 
9.822.062,48m e E = 234.117,28m; deste, segue com a seguinte distância  
23,75 m e azimute plano 240°26’05” até o M-583, de coordenada N = 
9.822.050,76m e E = 234.096,62m; deste, segue com a seguinte distância  
4,45 m e azimute plano 240°22’58” até o M-584, de coordenada N = 
9.822.048,56m e E = 234.092,75m; deste, segue com a seguinte distância  
0,04 m e azimute plano 236°18’36” até o M-585, de coordenada N = 
9.822.048,54m e E = 234.092,72m; deste, segue com a seguinte distância  
0,36 m e azimute plano 238°29’45” até o M-586, de coordenada N = 
9.822.048,35m e E = 234.092,41m; deste, segue com a seguinte distância  
0,36 m e azimute plano 234°05’25” até o M-587, de coordenada N = 
9.822.048,14m e E = 234.092,12m; deste, segue com a seguinte distância  
24,27 m e azimute plano 231°43’39” até o M-588, de coordenada N = 
9.822.033,11m e E = 234.073,07m; deste, segue com a seguinte distância  
0,16 m e azimute plano 230°11’40” até o M-589, de coordenada N = 
9.822.033,01m e E = 234.072,95m; deste, segue com a seguinte distância  
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0,42 m e azimute plano 227°54’39” até o M-590, de coordenada N = 
9.822.032,73m e E = 234.072,64m; deste, segue com a seguinte distância  
6,02 m e azimute plano 225°08’04” até o M-591, de coordenada N = 
9.822.028,48m e E = 234.068,37m; deste, segue com a seguinte distância  
9,67 m e azimute plano 225°07’33” até o M-592, de coordenada N = 
9.822.021,66m e E = 234.061,52m; deste, segue com a seguinte distância  
0,45 m e azimute plano 222°16’25” até o M-593, de coordenada N = 
9.822.021,33m e E = 234.061,22m; deste, segue com a seguinte distância  
0,44 m e azimute plano 217°38’51” até o M-594, de coordenada N = 
9.822.020,98m e E = 234.060,95m; deste, segue com a seguinte distância  
0,44 m e azimute plano 211°51’58” até o M-595, de coordenada N = 
9.822.020,61m e E = 234.060,72m; deste, segue com a seguinte distância  
0,50 m e azimute plano 207°35’50” até o M-596, de coordenada N = 
9.822.020,17m e E = 234.060,49m; deste, segue com a seguinte distância  
10,55 m e azimute plano 204°09’39” até o M-597, de coordenada N = 
9.822.010,54m e E = 234.056,17m; deste, segue com a seguinte distância  
5,91 m e azimute plano 204°10’45” até o M-598, de coordenada N = 
9.822.005,15m e E = 234.053,75m; deste, segue com a seguinte distância  
0,38 m e azimute plano 201°48’05” até o M-599, de coordenada N = 
9.822.004,80m e E = 234.053,61m; deste, segue com a seguinte distância  
18,89 m e azimute plano 199°36’54” até o M-600, de coordenada N = 
9.821.987,01m e E = 234.047,27m; deste, segue com a seguinte distância  
0,08 m e azimute plano 203°11’55” até o M-601, de coordenada N = 
9.821.986,94m e E = 234.047,24m; deste, segue com a seguinte distância  
22,11 m e azimute plano 198°47’14” até o M-602, de coordenada N = 
9.821.966,01m e E = 234.040,12m; deste, segue com a seguinte distância  
12,91 m e azimute plano 198°56’25” até o M-603, de coordenada N = 
9.821.953,80m e E = 234.035,93m; deste, segue com a seguinte distância  
30,09 m e azimute plano 216°48’46” até o M-604, de coordenada N = 
9.821.929,71m e E = 234.017,90m; deste, segue com a seguinte distância  
1,62 m e azimute plano 216°43’43” até o M-605, de coordenada N = 
9.821.928,41m e E = 234.016,93m; deste, segue com a seguinte distância  
35,80 m e azimute plano 216°49’30” até o M-606, de coordenada N = 
9.821.899,75m e E = 233.995,47m; deste, segue com a seguinte distância  
2,85 m e azimute plano 200°47’30” até o M-607, de coordenada N = 
9.821.897,09m e E = 233.994,46m; deste, segue com a seguinte distância  
25,29 m e azimute plano 200°48’00” até o M-608, de coordenada N = 
9.821.873,45m e E = 233.985,48m; deste, segue com a seguinte distância  
19,21 m e azimute plano 200°49’55” até o M-609, de coordenada N = 
9.821.855,50m e E = 233.978,65m; deste, segue com a seguinte distância  
16,76 m e azimute plano 200°47’32” até o M-610, de coordenada N = 
9.821.839,83m e E = 233.972,70m; deste, segue com a seguinte distância  
20,46 m e azimute plano 200°48’30” até o M-611, de coordenada N = 
9.821.820,70m e E = 233.965,43m; deste, segue com a seguinte distância  
29,36 m e azimute plano 200°48’43” até o M-612, de coordenada N = 
9.821.793,26m e E = 233.955,00m; deste, segue com a seguinte distância  
29,53 m e azimute plano 200°48’38” até o M-613, de coordenada N = 
9.821.765,66m e E = 233.944,51m; deste, segue com a seguinte distância  
12,99 m e azimute plano 200°50’05” até o M-614, de coordenada N = 
9.821.753,52m e E = 233.939,89m; deste, segue com a seguinte distância  
8,93 m e azimute plano 200°47’20” até o M-615, de coordenada N = 
9.821.745,17m e E = 233.936,72m; deste, segue com a seguinte distância  
74,19 m e azimute plano 200°48’43” até o M-616, de coordenada N = 
9.821.675,82m e E = 233.910,36m; deste, segue com a seguinte distância  
10,44 m e azimute plano 200°48’47” até o M-617, de coordenada N = 
9.821.666,06m e E = 233.906,65m; deste, segue com a seguinte distância  
80,78 m e azimute plano 200°48’39” até o M-618, de coordenada N = 
9.821.590,55m e E = 233.877,95m; deste, segue com a seguinte distância  
52,74 m e azimute plano 200°48’46” até o M-619, de coordenada N = 
9.821.541,25m e E = 233.859,21m; deste, segue com a seguinte distância  
12,49 m e azimute plano 239°57’53” até o M-620, de coordenada N = 
9.821.535,00m e E = 233.848,40m; deste, segue confrontando com o li-
mite territorial da fazenda São João (sentido Sul- Norte) com a seguinte 
distância  107,39 m e azimute plano 352°28’38” até o M-621, de coorde-
nada N = 9.821.641,47m e E = 233.834,34m; deste, segue com a seguin-
te distância  10,29 m e azimute plano 352°27’38” até o M-622, de coorde-
nada N = 9.821.651,67m e E = 233.832,99m; deste, segue com a seguin-
te distância  46,01 m e azimute plano 352°28’52” até o M-623, de coorde-
nada N = 9.821.697,28m e E = 233.826,97m; deste, segue com a seguin-
te distância  14,28 m e azimute plano 352°28’37” até o M-624, de coorde-
nada N = 9.821.711,44m e E = 233.825,10m; deste, segue com a seguin-
te distância 51,32 m e azimute plano 352°28’34” até o M-625, de coorde-
nada N = 9.821.762,32m e E = 233.818,38m; deste, segue com a seguin-
te distância  35,14 m e azimute plano 352°28’43” até o M-626, de coorde-
nada N = 9.821.797,16m e E = 233.813,78m; deste, segue com a seguin-
te distância  11,48 m e azimute plano 352°29’28” até o M-627, de coorde-
nada N = 9.821.808,54m e E = 233.812,28m; deste, segue com a seguin-
te distância  44,56 m e azimute plano 352°28’12” até o M-628, de coorde-
nada N = 9.821.852,72m e E = 233.806,44m; deste, segue com a seguin-
te distância  52,84 m e azimute plano 352°29’11” até o M-629, de coorde-
nada N = 9.821.905,11m e E = 233.799,53m; deste, segue com a seguin-
te distância  26,21 m e azimute plano 352°28’45” até o M-630, de coorde-
nada N = 9.821.931,09m e E = 233.796,10m; deste, segue com a seguin-
te distância  99,50 m e azimute plano 352°28’30” até o M-631, de coorde-
nada N = 9.822.029,73m e E = 233.783,07m; deste, segue com a seguin-
te distância  29,63 m e azimute plano 352°28’28” até o M-632, de coorde-
nada N = 9.822.059,10m e E = 233.779,19m; deste, segue com a seguin-
te distância  27,22 m e azimute plano 352°29’10” até o M-633, de coorde-
nada N = 9.822.086,09m e E = 233.775,63m; deste, segue com a seguin-
te distância  75,00 m e azimute plano 352°28’34” até o M-634, de coorde-
nada N = 9.822.160,44m e E = 233.765,81m; deste, segue com a seguin-
te distância  63,52 m e azimute plano 352°28’56” até o M-635, de coorde-

nada N = 9.822.223,41m e E = 233.757,50m; deste, segue com a seguin-
te distância  54,84 m e azimute plano 352°28’38” até o M-636, de coorde-
nada N = 9.822.277,78m e E = 233.750,32m; deste, segue com a seguin-
te distância  2,40 m e azimute plano 352°20’32” até o M-637, de coorde-
nada N = 9.822.280,16m e E = 233.750,00m; deste, segue com a seguin-
te distância  88,14 m e azimute plano 352°28’36” até o M-638, de coorde-
nada N = 9.822.367,54m e E = 233.738,46m; deste, segue com a seguin-
te distância  37,16 m e azimute plano 352°29’05” até o M-639, de coorde-
nada N = 9.822.404,38m e E = 233.733,60m; deste, segue com a seguin-
te distância  107,49 m e azimute plano 352°28’44” até o M-640, de coor-
denada N = 9.822.510,95m e E = 233.719,53m; deste, segue com a se-
guinte distância  162,89 m e azimute plano 268°17’00” até o M-641, de 
coordenada N = 9.822.506,07m e E = 233.556,71m; deste, segue com a 
seguinte distância  50,58 m e azimute plano 268°17’22” até o M-642, de 
coordenada N = 9.822.504,56m e E = 233.506,15m; deste, segue com a 
seguinte distância  100,18 m e azimute plano 179°55’53” até o M-643, de 
coordenada N = 9.822.404,38m e E = 233.506,27m; deste, segue com a 
seguinte distância  87,32 m e azimute plano 179°56’04” até o M-644, de 
coordenada N = 9.822.317,06m e E = 233.506,37m; deste, segue com a 
seguinte distância  93,65 m e azimute plano 179°55’58” até o M-645, de 
coordenada N = 9.822.223,41m e E = 233.506,48m; deste, segue com a 
seguinte distância  120,28 m e azimute plano 179°56’00” até o M-646, de 
coordenada N = 9.822.103,13m e E = 233.506,62m; deste, segue com a 
seguinte distância  73,40 m e azimute plano 179°55’47” até o M-647, de 
coordenada N = 9.822.029,73m e E = 233.506,71m; deste, segue com a 
seguinte distância  98,83 m e azimute plano 179°56’10” até o M-648, de 
coordenada N = 9.821.930,90m e E = 233.506,82m; deste, segue com a 
seguinte distância  133,74 m e azimute plano 179°55’53” até o M-649, de 
coordenada N = 9.821.797,16m e E = 233.506,98m; deste, segue com a 
seguinte distância  71,07 m e azimute plano 179°56’08” até o M-650, de 
coordenada N = 9.821.726,09m e E = 233.507,06m; deste, segue com a 
seguinte distância  124,99 m e azimute plano 179°55’52” até o M-651, de 
coordenada N = 9.821.601,10m e E = 233.507,21m; deste, segue com a 
seguinte distância  65,11 m e azimute plano 179°55’47” até o M-652, de 
coordenada N = 9.821.535,99m e E = 233.507,29m; deste, segue com a 
seguinte distância  93,64 m e azimute plano 179°55’58” até o M-653, de 
coordenada N = 9.821.442,35m e E = 233.507,40m; deste, segue com a 
seguinte distância  51,62 m e azimute plano 179°56’00” até o M-654, de 
coordenada N = 9.821.390,73m e E = 233.507,46m; deste, segue com a 
seguinte distância  14,65 m e azimute plano 179°57’39” até o M-655, de 
coordenada N = 9.821.376,08m e E = 233.507,47m; deste, segue com a 
seguinte distância  82,55 m e azimute plano 179°55’50” até o M-656, de 
coordenada N = 9.821.293,53m e E = 233.507,57m; deste, segue com a 
seguinte distância  67,35 m e azimute plano 179°55’55” até o M-657, de 
coordenada N = 9.821.226,18m e E = 233.507,65m; deste, segue pela 
margem direita da faixa de domínio da rodovia Estadual Pa- 251 (sentido 
Sul- oeste) com a seguinte distância  3,17 m e azimute plano 209°52’46” 
até o M-658, de coordenada N = 9.821.223,43m e E = 233.506,07m; des-
te, segue com a seguinte distância  7,18 m e azimute plano 209°48’51” até 
o M-659, de coordenada N = 9.821.217,20m e E = 233.502,50m; deste, 
segue com a seguinte distância  9,89 m e azimute plano 225°17’12” até o 
M-660, de coordenada N = 9.821.210,24m e E = 233.495,47m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,12 m e azimute plano 228°21’59” até o 
M-661, de coordenada N = 9.821.210,16m e E = 233.495,38m; deste, 
segue com a seguinte distância  45,88 m e azimute plano 223°57’29” até 
o M-662, de coordenada N = 9.821.177,13m e E = 233.463,53m; deste, 
segue com a seguinte distância  4,88 m e azimute plano 224°00’13” até o 
M-663, de coordenada N = 9.821.173,62m e E = 233.460,14m; deste, 
segue com a seguinte distância  50,47 m e azimute plano 223°57’23” até 
o M-664, de coordenada N = 9.821.137,29m e E = 233.425,11m; deste, 
segue com a seguinte distância  121,71 m e azimute plano 223°57’41” até 
o M-665, de coordenada N = 9.821.049,68m e E = 233.340,62m; deste, 
segue com a seguinte distância  22,37 m e azimute plano 224°25’14” até 
o M-666, de coordenada N = 9.821.033,70m e E = 233.324,96m; deste, 
segue com a seguinte distância  114,85 m e azimute plano 224°24’39” até 
o M-667, de coordenada N = 9.820.951,66m e E = 233.244,59m; deste, 
segue com a seguinte distância  57,17 m e azimute plano 224°33’13” até 
o M-668, de coordenada N = 9.820.910,92m e E = 233.204,48m; deste, 
segue com a seguinte distância  27,32 m e azimute plano 236°25’14” até 
o M-669, de coordenada N = 9.820.895,81m e E = 233.181,72m; deste, 
segue com a seguinte distância  20,78 m e azimute plano 253°30’05” até 
o M-670, de coordenada N = 9.820.889,91m e E = 233.161,80m; deste, 
segue com a seguinte distância  7,52 m e azimute plano 272°40’06” até o 
M-671, de coordenada N = 9.820.890,26m e E = 233.154,29m; deste, 
segue com a seguinte distância  24,71 m e azimute plano 272°38’41” até 
o M-672, de coordenada N = 9.820.891,40m e E = 233.129,61m; deste, 
segue com a seguinte distância  28,78 m e azimute plano 280°34’19” até 
o M-673, de coordenada N = 9.820.896,68m e E = 233.101,32m; deste, 
segue com a seguinte distância 43,25 m e azimute plano 298°38’20” até o 
M-674, de coordenada N = 9.820.917,41m e E = 233.063,36m; deste, 
segue com a seguinte distância  47,23 m e azimute plano 306°37’56” até 
o M-675, de coordenada N = 9.820.945,59m e E = 233.025,46m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,36 m e azimute plano 303°41’24” até o 
M-676, de coordenada N = 9.820.945,79m e E = 233.025,16m; deste, 
segue com a seguinte distância  80,26 m e azimute plano 302°27’23” até 
o M-677, de coordenada N = 9.820.988,86m e E = 232.957,44m; deste, 
segue com a seguinte distância  32,84 m e azimute plano 302°27’04” até 
o M-678, de coordenada N = 9.821.006,48m e E = 232.929,73m; deste, 
segue com a seguinte distância  31,43 m e azimute plano 302°43’27” até 
o M-679, de coordenada N = 9.821.023,47m e E = 232.903,29m; deste, 
segue com a seguinte distância  55,62 m e azimute plano 302°44’09” até 
o M-680, de coordenada N = 9.821.053,55m e E = 232.856,50m; deste, 
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segue com a seguinte distância  103,91 m e azimute plano 302°43’47” até 
o M-681, de coordenada N = 9.821.109,73m e E = 232.769,09m; deste, 
segue com a seguinte distância  81,40 m e azimute plano 302°50’20” até 
o M-682, de coordenada N = 9.821.153,87m e E = 232.700,70m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,26 m e azimute plano 302°28’16” até o 
M-683, de coordenada N = 9.821.154,01m e E = 232.700,48m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,44 m e azimute plano 297°08’59” até o 
M-684, de coordenada N = 9.821.154,21m e E = 232.700,09m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,43 m e azimute plano 291°48’05” até o 
M-685, de coordenada N = 9.821.154,37m e E = 232.699,69m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,18 m e azimute plano 289°26’24” até o 
M-686, de coordenada N = 9.821.154,43m e E = 232.699,52m; deste, 
segue com a seguinte distância  35,92 m e azimute plano 287°51’54” até 
o M-687, de coordenada N = 9.821.165,45m e E = 232.665,33m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,54 m e azimute plano 285°04’07” até o 
M-688, de coordenada N = 9.821.165,59m e E = 232.664,81m; deste, 
segue com a seguinte distância  22,89 m e azimute plano 281°38’37” até 
o M-689, de coordenada N = 9.821.170,21m e E = 232.642,39m; deste, 
segue com a seguinte distância  31,49 m e azimute plano 281°40’13” até 
o M-690, de coordenada N = 9.821.176,58m e E = 232.611,55m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,15 m e azimute plano 281°18’36” até o 
M-691, de coordenada N = 9.821.176,61m e E = 232.611,40m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,22 m e azimute plano 277°45’55” até o 
M-692, de coordenada N = 9.821.176,64m e E = 232.611,18m; deste, 
segue com a seguinte distância  56,06 m e azimute plano 277°22’43” até 
o M-693, de coordenada N = 9.821.183,84m e E = 232.555,58m; deste, 
segue com a seguinte distância  51,07 m e azimute plano 280°35’41” até 
o M-694, de coordenada N = 9.821.193,23m e E = 232.505,38m; deste, 
segue com a seguinte distância  60,93 m e azimute plano 280°45’51” até 
o M-695, de coordenada N = 9.821.204,61m e E = 232.445,52m; deste, 
segue com a seguinte distância  70,69 m e azimute plano 280°46’16” até 
o M-696, de coordenada N = 9.821.217,82m e E = 232.376,08m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,04 m e azimute plano 284°02’10” até o 
M-697, de coordenada N = 9.821.217,83m e E = 232.376,04m; deste, 
segue com a seguinte distância  71,29 m e azimute plano 280°14’17” até 
o M-698, de coordenada N = 9.821.230,50m e E = 232.305,89m; deste, 
segue com a seguinte distância  55,16 m e azimute plano 280°14’03” até 
o M-699, de coordenada N = 9.821.240,30m e E = 232.251,61m; deste, 
segue com a seguinte distância  152,53 m e azimute plano 282°41’00” até 
o M-700, de coordenada N = 9.821.273,79m e E = 232.102,80m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,22 m e azimute plano 283°23’33” até o 
M-701, de coordenada N = 9.821.273,84m e E = 232.102,59m; deste, 
segue com a seguinte distância  69,33 m e azimute plano 280°14’07” até 
o M-702, de coordenada N = 9.821.286,16m e E = 232.034,36m; deste, 
segue com a seguinte distância  18,98 m e azimute plano 280°13’36” até 
o M-703, de coordenada N = 9.821.289,53m e E = 232.015,68m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,03 m e azimute plano 270°00’00” até o 
M-704, de coordenada N = 9.821.289,53m e E = 232.015,65m; deste, 
segue com a seguinte distância  73,46 m e azimute plano 279°48’44” até 
o M-705, de coordenada N = 9.821.302,05m e E = 231.943,26m; deste, 
segue com a seguinte distância  34,85 m e azimute plano 284°42’36” até 
o M-706, de coordenada N = 9.821.310,90m e E = 231.909,55m; deste, 
segue com a seguinte distância  49,11 m e azimute plano 284°54’48” até 
o M-707, de coordenada N = 9.821.323,54m e E = 231.862,09m; deste, 
segue com a seguinte distância  22,04 m e azimute plano 284°54’23” até 
o M-708, de coordenada N = 9.821.329,21m e E = 231.840,79m; deste, 
segue com a seguinte distância  39,39 m e azimute plano 287°46’54” até 
o M-709, de coordenada N = 9.821.341,24m e E = 231.803,28m; deste, 
segue com a seguinte distância  47,54 m e azimute plano 287°51’34” até 
o M-710, de coordenada N = 9.821.355,82m e E = 231.758,03m; deste, 
segue com a seguinte distância  54,27 m e azimute plano 295°48’01” até 
o M-711, de coordenada N = 9.821.379,44m e E = 231.709,17m; deste, 
segue com a seguinte distância  63,58 m e azimute plano 298°03’08” até 
o M-712, de coordenada N = 9.821.409,34m e E = 231.653,06m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,27 m e azimute plano 296°33’54” até o 
M-713, de coordenada N = 9.821.409,46m e E = 231.652,82m; deste, 
segue com a seguinte distância  56,76 m e azimute plano 294°58’16” até 
o M-714, de coordenada N = 9.821.433,42m e E = 231.601,37m; deste, 
segue com a seguinte distância  31,54 m e azimute plano 294°58’50” até 
o M-715, de coordenada N = 9.821.446,74m e E = 231.572,78m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,07 m e azimute plano 296°33’54” até o 
M-716, de coordenada N = 9.821.446,77m e E = 231.572,72m; deste, 
segue com a seguinte distância  65,13 m e azimute plano 294°16’43” até 
o M-717, de coordenada N = 9.821.473,55m e E = 231.513,35m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,38 m e azimute plano 291°48’05” até o 
M-718, de coordenada N = 9.821.473,69m e E = 231.513,00m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,34 m e azimute plano 286°51’30” até o 
M-719, de coordenada N = 9.821.473,79m e E = 231.512,67m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,34 m e azimute plano 285°15’18” até o 
M-720, de coordenada N = 9.821.473,88m e E = 231.512,34m; deste, 
segue com a seguinte distância  39,63 m e azimute plano 282°03’30” até 
o M-721, de coordenada N = 9.821.482,16m e E = 231.473,58m; deste, 
segue com a seguinte  distância  0,47 m e azimute plano 281°04’13” até o 
M-722, de coordenada N = 9.821.482,25m e E = 231.473,12m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,18 m e azimute plano 282°31’44” até o 
M-723, de coordenada N = 9.821.482,29m e E = 231.472,94m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,37 m e azimute plano 277°41’46” até o 
M-724, de coordenada N = 9.821.482,34m e E = 231.472,57m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,37 m e azimute plano 273°05’39” até o 
M-725, de coordenada N = 9.821.482,36m e E = 231.472,20m; deste, 
segue com a seguinte distância  40,81 m e azimute plano 271°25’05” até 
o M-726, de coordenada N = 9.821.483,37m e E = 231.431,40m; deste, 

segue com a seguinte distância  0,13 m e azimute plano 270°00’00” até o 
M-727, de coordenada N = 9.821.483,37m e E = 231.431,27m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,15 m e azimute plano 270°00’00” até o 
M-728, de coordenada N = 9.821.483,37m e E = 231.431,12m; deste, 
segue com a seguinte distância  69,94 m e azimute plano 268°12’21” até 
o M-729, de coordenada N = 9.821.481,18m e E = 231.361,21m; deste, 
segue com a seguinte distância  76,61 m e azimute plano 268°45’03” até 
o M-730, de coordenada N = 9.821.479,51m e E = 231.284,62m; deste, 
segue com a seguinte distância  22,62 m e azimute plano 273°23’46” até 
o M-731, de coordenada N = 9.821.480,85m e E = 231.262,04m; deste, 
segue com a seguinte distância  55,74 m e azimute plano 273°23’39” até 
o M-732, de coordenada N = 9.821.484,15m e E = 231.206,40m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,09 m e azimute plano 270°00’00” até o 
M-733, de coordenada N = 9.821.484,15m e E = 231.206,31m; deste, 
segue com a seguinte distância  111,81 m e azimute plano 272°21’28” até 
o M-734, de coordenada N = 9.821.488,75m e E = 231.094,59m; deste, 
segue com a seguinte distância  67,39 m e azimute plano 273°57’54” até 
o M-735, de coordenada N = 9.821.493,41m e E = 231.027,36m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,35 m e azimute plano 271°38’12” até o 
M-736, de coordenada N = 9.821.493,42m e E = 231.027,01m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,26 m e azimute plano 267°47’51” até o 
M-737, de coordenada N = 9.821.493,41m e E = 231.026,75m; deste, 
segue com a seguinte distância  40,32 m e azimute plano 266°56’35” até 
o M-738, de coordenada N = 9.821.491,26m e E = 230.986,49m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,25 m e azimute plano 265°25’34” até o 
M-739, de coordenada N = 9.821.491,24m e E = 230.986,24m; deste, 
segue com a seguinte distância  30,90 m e azimute plano 264°03’18” até 
o M-740, de coordenada N = 9.821.488,04m e E = 230.955,51m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,17 m e azimute plano 263°17’25” até o 
M-741, de coordenada N = 9.821.488,02m e E = 230.955,34m; deste, 
segue com a seguinte distância  23,00 m e azimute plano 262°03’11” até 
o M-742, de coordenada N = 9.821.484,84m e E = 230.932,56m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,18 m e azimute plano 260°32’16” até o 
M-743, de coordenada N = 9.821.484,81m e E = 230.932,38m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,41 m e azimute plano 257°19’11” até o 
M-744, de coordenada N = 9.821.484,72m e E = 230.931,98m; deste, 
segue com a seguinte distância  31,21 m e azimute plano 255°16’57” até 
o M-745, de coordenada N = 9.821.476,79m e E = 230.901,79m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,46 m e azimute plano 252°21’00” até o 
M-746, de coordenada N = 9.821.476,65m e E = 230.901,35m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,22 m e azimute plano 249°08’44” até o 
M-747, de coordenada N = 9.821.476,57m e E = 230.901,14m; deste, 
segue com a seguinte distância  31,53 m e azimute plano 247°22’18” até 
o M-748, de coordenada N = 9.821.464,44m e E = 230.872,04m; deste, 
segue com a seguinte distância  9,93 m e azimute plano 248°06’46” até o 
M-749, de coordenada N = 9.821.460,74m e E = 230.862,83m; deste, 
segue com a seguinte distância  53,87 m e azimute plano 248°10’22” até 
o M-750, de coordenada N = 9.821.440,71m e E = 230.812,82m; deste, 
segue com a seguinte distância  47,96 m e azimute plano 249°25’08” até 
o M-751, de coordenada N = 9.821.423,85m e E = 230.767,92m; deste, 
segue com a seguinte distância  45,80 m e azimute plano 251°11’07” até 
o M-752, de coordenada N = 9.821.409,08m e E = 230.724,57m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,10 m e azimute plano 253°18’03” até o 
M-753, de coordenada N = 9.821.409,05m e E = 230.724,47m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,11 m e azimute plano 248°11’55” até o 
M-754, de coordenada N = 9.821.409,01m e E = 230.724,37m; deste, 
segue com a seguinte distância  33,61 m e azimute plano 248°45’20” até 
o M-755, de coordenada N = 9.821.396,83m e E = 230.693,04m; deste, 
segue com a seguinte distância  244,76 m e azimute plano 248°45’35” até 
o M-756, de coordenada N = 9.821.308,16m e E = 230.464,91m; deste, 
segue com a seguinte distância  11,73 m e azimute plano 249°25’57” até 
o M-757, de coordenada N = 9.821.304,04m e E = 230.453,93m; deste, 
segue com a seguinte distância  6,40 m e azimute plano 249°31’40” até o 
M-758, de coordenada N = 9.821.301,80m e E = 230.447,93m; deste, 
segue confrontando com o limite do Sítio Santo amaro (sentido Sul- Norte) 
com a seguinte distância  9,92 m e azimute plano 350°15’10” até o M-759, 
de coordenada N = 9.821.311,58m e E = 230.446,25m; deste, segue com 
a seguinte distância  10,12 m e azimute plano 356°19’04” até o M-760, de 
coordenada N = 9.821.321,68m e E = 230.445,60m; deste, segue com a 
seguinte distância  18,54 m e azimute plano 356°17’19” até o M-761, de 
coordenada N = 9.821.340,18m e E = 230.444,40m; deste, segue com a 
seguinte distância  17,03 m e azimute plano 356°19’53” até o M-762, de 
coordenada N = 9.821.357,18m e E = 230.443,31m; deste, segue com a 
seguinte distância  7,74 m e azimute plano 356°17’40” até o M-763, de 
coordenada N = 9.821.364,90m e E = 230.442,81m; deste, segue com a 
seguinte distância  8,03 m e azimute plano 356°47’19” até o M-764, de 
coordenada N = 9.821.372,92m e E = 230.442,36m; deste, segue com a 
seguinte distância  40,92 m e azimute plano 356°44’58” até o M-765, de 
coordenada N = 9.821.413,77m e E = 230.440,04m; deste, segue com a 
seguinte distância  33,29 m e azimute plano 356°44’45” até o M-766, de 
coordenada N = 9.821.447,01m e E = 230.438,15m; deste, segue com a 
seguinte distância  33,78 m e azimute plano 356°45’32” até o M-767, de 
coordenada N = 9.821.480,74m e E = 230.436,24m; deste, segue com a 
seguinte distância  39,22 m e azimute plano 356°45’19” até o M-768, de 
coordenada N = 9.821.519,90m e E = 230.434,02m; deste, segue com a 
seguinte distância  37,95 m e azimute plano 357°11’25” até o M-769, de 
coordenada N = 9.821.557,80m e E = 230.432,16m; deste, segue com a 
seguinte distância  34,41 m e azimute plano 357°12’06” até o M-770, de 
coordenada N = 9.821.592,17m e E = 230.430,48m; deste, segue com a 
seguinte distância  81,16 m e azimute plano 357°11’46” até o M-771, de 
coordenada N = 9.821.673,23m e E = 230.426,51m; deste, segue com a 
seguinte distância  39,07 m e azimute plano 357°10’59” até o M-772, de 
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coordenada N = 9.821.712,25m e E = 230.424,59m; deste, segue com a 
seguinte distância  66,56 m e azimute plano 357°11’33” até o M-773, de 
coordenada N = 9.821.778,73m e E = 230.421,33m; deste, segue com a 
seguinte distância  25,97 m e azimute plano 357°11’50” até o M-774, de 
coordenada N = 9.821.804,67m e E = 230.420,06m; deste, segue com a 
seguinte distância  85,61 m e azimute plano 357°11’41” até o M-775, de 
coordenada N = 9.821.890,18m e E = 230.415,87m; deste, segue com a 
seguinte distância  48,35 m e azimute plano 357°11’25” até o M-776, de 
coordenada N = 9.821.938,47m e E = 230.413,50m; deste, segue com a 
seguinte distância  60,59 m e azimute plano 357°12’00” até o M-777, de 
coordenada N = 9.821.998,99m e E = 230.410,54m; deste, segue com a 
seguinte distância  36,14 m e azimute plano 357°11’35” até o M-778, de 
coordenada N = 9.822.035,09m e E = 230.408,77m; deste, segue com a 
seguinte distância  74,46 m e azimute plano 357°11’25” até o M-779, de 
coordenada N = 9.822.109,46m e E = 230.405,12m; deste, segue com a 
seguinte distância  9,68 m e azimute plano 357°13’03” até o M-780, de 
coordenada N = 9.822.119,13m e E = 230.404,65m; deste, segue com a 
seguinte distância  36,33 m e azimute plano 357°36’08” até o M-781, de 
coordenada N = 9.822.155,43m e E = 230.403,13m; deste, segue com a 
seguinte distância  48,99 m e azimute plano 357°36’49” até o M-782, de 
coordenada N = 9.822.204,38m e E = 230.401,09m; deste, segue com a 
seguinte distância  44,74 m e azimute plano 357°36’16” até o M-783, de 
coordenada N = 9.822.249,08m e E = 230.399,22m; deste, segue com a 
seguinte distância  88,99 m e azimute plano 357°36’15” até o M-784, de 
coordenada N = 9.822.337,99m e E = 230.395,50m; deste, segue com a 
seguinte distância  36,74 m e azimute plano 357°35’52” até o M-785, de 
coordenada N = 9.822.374,70m e E = 230.393,96m; deste, segue com a 
seguinte distância  38,73 m e azimute plano 357°36’11” até o M-786, de 
coordenada N = 9.822.413,40m e E = 230.392,34m; deste, segue com a 
seguinte distância  48,38 m e azimute plano 357°36’26” até o M-787, de 
coordenada N = 9.822.461,74m e E = 230.390,32m; deste, segue com a 
seguinte distância  48,40 m e azimute plano 357°36’29” até o M-788, de 
coordenada N = 9.822.510,10m e E = 230.388,30m; deste, segue com a 
seguinte distância  17,74 m e azimute plano 358°01’46” até o M-789, de 
coordenada N = 9.822.527,83m e E = 230.387,69m; deste, segue com a 
seguinte distância  75,45 m e azimute plano 358°01’31” até o M-790, de 
coordenada N = 9.822.603,24m e E = 230.385,09m; deste, segue com a 
seguinte distância  12,58 m e azimute plano 358°02’27” até o M-791, de 
coordenada N = 9.822.615,81m e E = 230.384,66m; deste, segue com a 
seguinte distância  55,02 m e azimute plano 358°01’16” até o M-792, de 
coordenada N = 9.822.670,80m e E = 230.382,76m; deste, segue com a 
seguinte distância  19,43 m e azimute plano 358°01’27” até o M-793, de 
coordenada N = 9.822.690,22m e E = 230.382,09m; deste, segue com a 
seguinte distância  102,92 m e azimute plano 358°01’24” até o M-794, de 
coordenada N = 9.822.793,08m e E = 230.378,54m; deste, segue com a 
seguinte distância  31,77 m e azimute plano 358°02’02” até o M-795, de 
coordenada N = 9.822.824,83m e E = 230.377,45m; deste, segue com a 
seguinte distância  43,82 m e azimute plano 358°01’30” até o M-796, de 
coordenada N = 9.822.868,62m e E = 230.375,94m; deste, segue com a 
seguinte distância  21,37 m e azimute plano 358°00’57” até o M-797, de 
coordenada N = 9.822.889,98m e E = 230.375,20m; deste, segue com a 
seguinte distância  16,58 m e azimute plano 358°01’47” até o M-798, de 
coordenada N = 9.822.906,55m e E = 230.374,63m; deste, segue com a 
seguinte distância  49,42 m e azimute plano 351°52’47” até o M-799, de 
coordenada N = 9.822.955,47m e E = 230.367,65m; deste, segue com a 
seguinte distância  61,47 m e azimute plano 351°52’54” até o M-800, de 
coordenada N = 9.823.016,32m e E = 230.358,97m; deste, segue com a 
seguinte distância  63,44 m e azimute plano 351°53’25” até o M-801, de 
coordenada N = 9.823.079,13m e E = 230.350,02m; deste, segue com a 
seguinte distância  76,87 m e azimute plano 351°52’42” até o M-802, de 
coordenada N = 9.823.155,23m e E = 230.339,16m; deste, segue com a 
seguinte distância  58,12 m e azimute plano 351°53’22” até o M-803, de 
coordenada N = 9.823.212,77m e E = 230.330,96m; deste, segue com a 
seguinte distância  36,08 m e azimute plano 351°52’28” até o M-804, de 
coordenada N = 9.823.248,49m e E = 230.325,86m; deste, segue com a 
seguinte distância  14,15 m e azimute plano 351°54’57” até o M-805, de 
coordenada N = 9.823.262,50m e E = 230.323,87m; deste, segue com a 
seguinte distância  26,73 m e azimute plano 351°52’12” até o M-806, de 
coordenada N = 9.823.288,96m e E = 230.320,09m; deste, segue com a 
seguinte distância  10,42 m e azimute plano 351°53’36” até o M-807, de 
coordenada N = 9.823.299,28m e E = 230.318,62m; deste, segue com a 
seguinte distância  25,13 m e azimute plano 348°23’10” até o M-808, de 
coordenada N = 9.823.323,90m e E = 230.313,56m; deste, segue com a 
seguinte distância  100,96 m e azimute plano 348°22’38” até o M-809, de 
coordenada N = 9.823.422,79m e E = 230.293,22m; deste, segue com a 
seguinte distância  14,86 m e azimute plano 348°20’59” até o M-810, de 
coordenada N = 9.823.437,34m e E = 230.290,22m; deste, segue com a 
seguinte distância  33,27 m e azimute plano 348°22’58” até o M-811, de 
coordenada N = 9.823.469,93m e E = 230.283,52m; deste, segue com a 
seguinte distância  44,73 m e azimute plano 348°22’43” até o M-812, de 
coordenada N = 9.823.513,74m e E = 230.274,51m; deste, segue com a 
seguinte distância  88,13 m e azimute plano 348°22’26” até o M-813, de 
coordenada N = 9.823.600,06m e E = 230.256,75m; deste, segue com a 
seguinte distância  66,18 m e azimute plano 348°22’46” até o M-814, de 
coordenada N = 9.823.664,88m e E = 230.243,42m; deste, segue com a 
seguinte distância  11,76 m e azimute plano 348°22’29” até o M-815, de 
coordenada N = 9.823.676,40m e E = 230.241,05m; deste, segue com a 
seguinte distância  11,87 m e azimute plano 348°34’35” até o M-816, de 
coordenada N = 9.823.688,03m e E = 230.238,70m; deste, segue com a 
seguinte distância  0,46 m e azimute plano 348°41’24” até o M-817, de 
coordenada N = 9.823.688,48m e E = 230.238,61m; deste, segue com a 
seguinte distância  116,96 m e azimute plano 348°35’38” até o M-818, de 

coordenada N = 9.823.803,13m e E = 230.215,48m; deste, segue com a 
seguinte distância  63,42 m e azimute plano 348°35’46” até o M-819, de 
coordenada N = 9.823.865,30m e E = 230.202,94m; deste, segue com a 
seguinte distância  39,82 m e azimute plano 348°35’08” até o M-820, de 
coordenada N = 9.823.904,33m e E = 230.195,06m; deste, segue com a 
seguinte distância  18,23 m e azimute plano 348°36’36” até o M-821, de 
coordenada N = 9.823.922,20m e E = 230.191,46m; deste, segue com a 
seguinte distância  24,17 m e azimute plano 348°35’33” até o M-822, de 
coordenada N = 9.823.945,89m e E = 230.186,68m; deste, segue com a 
seguinte distância  53,25 m e azimute plano 351°44’26” até o M-823, de 
coordenada N = 9.823.998,59m e E = 230.179,03m; deste, segue com a 
seguinte distância  199,35 m e azimute plano 269°46’23” até o M-824, de 
coordenada N = 9.823.997,80m e E = 229.979,68m; deste, segue com a 
seguinte distância  64,38 m e azimute plano 269°46’07” até o M-825, de 
coordenada N = 9.823.997,54m e E = 229.915,30m; deste, segue com a 
seguinte distância  133,72 m e azimute plano 171°28’49” até o M-826, de 
coordenada N = 9.823.865,30m e E = 229.935,11m; deste, segue com a 
seguinte distância  48,56 m e azimute plano 171°29’04” até o M-827, de 
coordenada N = 9.823.817,28m e E = 229.942,30m; deste, segue com a 
seguinte distância  130,69 m e azimute plano 171°28’52” até o M-828, de 
coordenada N = 9.823.688,03m e E = 229.961,66m; deste, segue com a 
seguinte distância  73,41 m e azimute plano 171°29’05” até o M-829, de 
coordenada N = 9.823.615,43m e E = 229.972,53m; deste, segue com a 
seguinte distância  102,82 m e azimute plano 171°28’56” até o M-830, de 
coordenada N = 9.823.513,74m e E = 229.987,76m; deste, segue com a 
seguinte distância  79,04 m e azimute plano 171°28’49” até o M-831, de 
coordenada N = 9.823.435,57m e E = 229.999,47m; deste, segue com a 
seguinte distância  112,91 m e azimute plano 171°29’04” até o M-832, de 
coordenada N = 9.823.323,90m e E = 230.016,19m; deste, segue com a 
seguinte distância  52,45 m e azimute plano 171°28’50” até o M-833, de 
coordenada N = 9.823.272,03m e E = 230.023,96m; deste, segue com a 
seguinte distância  118,10 m e azimute plano 171°28’44” até o M-834, de 
coordenada N = 9.823.155,23m e E = 230.041,46m; deste, segue com a 
seguinte distância  85,23 m e azimute plano 171°29’05” até o M-835, de 
coordenada N = 9.823.070,94m e E = 230.054,08m; deste, segue com a 
seguinte distância  116,76 m e azimute plano 171°28’45” até o M-836, de 
coordenada N = 9.822.955,47m e E = 230.071,38m; deste, segue com a 
seguinte distância  66,22 m e azimute plano 171°29’22” até o M-837, de 
coordenada N = 9.822.889,98m e E = 230.081,18m; deste, segue com a 
seguinte distância  97,98 m e azimute plano 171°28’40” até o M-838, de 
coordenada N = 9.822.793,08m e E = 230.095,70m; deste, segue com a 
seguinte distância  90,96 m e azimute plano 171°29’03” até o M-839, de 
coordenada N = 9.822.703,12m e E = 230.109,17m; deste, segue com a 
seguinte distância  71,08 m e azimute plano 171°28’52” até o M-840, de 
coordenada N = 9.822.632,82m e E = 230.119,70m; deste, segue com a 
seguinte distância  29,62 m e azimute plano 176°54’14” até o M-841, de 
coordenada N = 9.822.603,24m e E = 230.121,30m; deste, segue com a 
seguinte distância  51,91 m e azimute plano 176°54’28” até o M-842, de 
coordenada N = 9.822.551,41m e E = 230.124,10m; deste, segue com a 
seguinte distância  176,97 m e azimute plano 176°54’00” até o M-843, de 
coordenada N = 9.822.374,70m e E = 230.133,67m; deste, segue com a 
seguinte distância  25,70 m e azimute plano 176°55’18” até o M-844, de 
coordenada N = 9.822.349,04m e E = 230.135,05m; deste, segue com a 
seguinte distância  193,89 m e azimute plano 176°54’06” até o M-845, de 
coordenada N = 9.822.155,43m e E = 230.145,53m; deste, segue com a 
seguinte distância  33,55 m e azimute plano 176°54’26” até o M-846, de 
coordenada N = 9.822.121,93m e E = 230.147,34m; deste, segue com a 
seguinte distância  183,73 m e azimute plano 176°54’07” até o M-847, de 
coordenada N = 9.821.938,47m e E = 230.157,27m; deste, segue com a 
seguinte distância  35,90 m e azimute plano 176°54’09” até o M-848, de 
coordenada N = 9.821.902,62m e E = 230.159,21m; deste, segue com a 
seguinte distância  190,65 m e azimute plano 176°54’11” até o M-849, de 
coordenada N = 9.821.712,25m e E = 230.169,51m; deste, segue com a 
seguinte distância  29,58 m e azimute plano 176°53’59” até o M-850, de 
coordenada N = 9.821.682,71m e E = 230.171,11m; deste, segue com a 
seguinte distância  202,27 m e azimute plano 176°54’08” até o M-851, de 
coordenada N = 9.821.480,74m e E = 230.182,04m; deste, segue com a 
seguinte distância  18,51 m e azimute plano 176°54’09” até o M-852, de 
coordenada N = 9.821.462,26m e E = 230.183,04m; deste, segue com a 
seguinte distância  89,47 m e azimute plano 176°54’20” até o M-853, de 
coordenada N = 9.821.372,92m e E = 230.187,87m; deste, segue com a 
seguinte distância  71,52 m e azimute plano 176°54’23” até o M-854, de 
coordenada N = 9.821.301,50m e E = 230.191,73m; deste, segue com a 
seguinte distância  85,44 m e azimute plano 176°54’01” até o M-855, de 
coordenada N = 9.821.216,19m e E = 230.196,35m; deste, segue com a 
seguinte distância  8,43 m e azimute plano 178°05’51” até o M-856, de 
coordenada N = 9.821.207,76m e E = 230.196,63m; deste, segue pela 
margem direita da faixa de domínio da rodovia Estadual Pa – 251 (sentido 
Sul - oeste) com a seguinte distância de 1,48 m e azimute plano 249°29’21” 
até o M-857, de coordenada N = 9.821.207,24m e E = 230.195,24m; des-
te, segue com a seguinte distância  26,95 m e azimute plano 249°28’26” 
até o M-858, de coordenada N = 9.821.197,79m e E = 230.170,00m; 
deste, segue com a seguinte distância  17,73 m e azimute plano 250°25’51” 
até o M-859, de coordenada N = 9.821.191,85m e E = 230.153,29m; des-
te, segue com a seguinte distância  38,99 m e azimute plano 250°25’52” 
até o M-860, de coordenada N = 9.821.178,79m e E = 230.116,55m; 
deste, segue com a seguinte distância  0,04 m e azimute plano 255°57’50” 
até o M-861, de coordenada N = 9.821.178,78m e E = 230.116,51m; des-
te, segue com a seguinte distância  0,08 m e azimute plano 246°48’05” até 
o M-862, de coordenada N = 9.821.178,75m e E = 230.116,44m; deste, 
segue com a seguinte distância  20,26 m e azimute plano 249°02’01” até 
o M-863, de coordenada N = 9.821.171,50m e E = 230.097,52m; deste, 
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segue com a seguinte distância  28,10 m e azimute plano 249°01’26” até 
o M-864, de coordenada N = 9.821.161,44m e E = 230.071,28m; deste, 
segue com a seguinte distância  81,39 m e azimute plano 249°02’07” até 
o M-865, de coordenada N = 9.821.132,32m e E = 229.995,28m; deste, 
segue com a seguinte distância  97,82 m e azimute plano 251°47’41” até 
o M-866, de coordenada N = 9.821.101,76m e E = 229.902,36m; deste, 
segue com a seguinte distância  45,40 m e azimute plano 255°58’45” até 
o M-867, de coordenada N = 9.821.090,76m e E = 229.858,31m; deste, 
segue com a seguinte distância  30,89 m e azimute plano 262°15’39” até 
o M-868, de coordenada N = 9.821.086,60m e E = 229.827,70m; deste, 
segue com a seguinte distância  27,93 m e azimute plano 270°59’04” até 
o M-869, de coordenada N = 9.821.087,08m e E = 229.799,77m; deste, 
segue com a seguinte distância  28,39 m e azimute plano 277°41’36” até 
o M-870, de coordenada N = 9.821.090,88m e E = 229.771,64m; deste, 
segue com a seguinte distância  10,13 m e azimute plano 277°39’29” até 
o M-871, de coordenada N = 9.821.092,23m e E = 229.761,60m; deste, 
segue com a seguinte distância  42,18 m e azimute plano 282°51’00” até 
o M-872, de coordenada N = 9.821.101,61m e E = 229.720,48m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,10 m e azimute plano 281°18’36” até o 
M-873, de coordenada N = 9.821.101,63m e E = 229.720,38m; deste, 
segue com a seguinte distância  80,10 m e azimute plano 281°41’24” até 
o M-874, de coordenada N = 9.821.117,86m e E = 229.641,94m; deste, 
segue com a seguinte distância  41,13 m e azimute plano 281°24’49” até 
o M-875, de coordenada N = 9.821.126,00m e E = 229.601,62m; deste, 
segue com a seguinte distância  9,08 m e azimute plano 281°22’19” até o 
M-876, de coordenada N = 9.821.127,79m e E = 229.592,72m; deste, 
segue com a seguinte distância  72,85 m e azimute plano 283°17’05” até 
o M-877, de coordenada N = 9.821.144,53m e E = 229.521,82m; deste, 
segue com a seguinte distância  81,40 m e azimute plano 284°09’02” até 
o M-878, de coordenada N = 9.821.164,43m e E = 229.442,89m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,32 m e azimute plano 282°43’28” até o 
M-879, de coordenada N = 9.821.164,50m e E = 229.442,58m; deste, 
segue com a seguinte distância  29,98 m e azimute plano 280°33’10” até 
o M-880, de coordenada N = 9.821.169,99m e E = 229.413,11m; deste, 
segue com a seguinte distância  27,16 m e azimute plano 280°32’40” até 
o M-881, de coordenada N = 9.821.174,96m e E = 229.386,41m; deste, 
segue com a seguinte distância  45,41 m e azimute plano 280°31’50” até 
o M-882, de coordenada N = 9.821.183,26m e E = 229.341,76m; deste, 
segue com a seguinte distância  48,42 m e azimute plano 289°38’51” até 
o M-883, de coordenada N = 9.821.199,54m e E = 229.296,16m; deste, 
segue com a seguinte distância  5,45 m e azimute plano 289°43’54” até o 
M-884, de coordenada N = 9.821.201,38m e E = 229.291,03m; deste, 
segue com a seguinte distância  34,03 m e azimute plano 297°07’47” até 
o M-885, de coordenada N = 9.821.216,90m e E = 229.260,74m; deste, 
segue com a seguinte distância  45,87 m e azimute plano 301°38’19” até 
o M-886, de coordenada N = 9.821.240,96m e E = 229.221,69m; deste, 
segue com a seguinte distância  35,64 m e azimute plano 302°01’51” até 
o M-887, de coordenada N = 9.821.259,86m e E = 229.191,48m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,06 m e azimute plano 300°57’50” até o 
M-888, de coordenada N = 9.821.259,89m e E = 229.191,43m; deste, 
segue com a seguinte distância  40,36 m e azimute plano 301°22’57” até 
o M-889, de coordenada N = 9.821.280,91m e E = 229.156,97m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,13 m e azimute plano 302°28’16” até o 
M-890, de coordenada N = 9.821.280,98m e E = 229.156,86m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,44 m e azimute plano 297°08’59” até o 
M-891, de coordenada N = 9.821.281,18m e E = 229.156,47m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,43 m e azimute plano 291°48’05” até o 
M-892, de coordenada N = 9.821.281,34m e E = 229.156,07m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,46 m e azimute plano 287°39’00” até o 
M-893, de coordenada N = 9.821.281,48m e E = 229.155,63m; deste, 
segue com a seguinte distância  29,03 m e azimute plano 284°38’39” até 
o M-894, de coordenada N = 9.821.288,82m e E = 229.127,54m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,41 m e azimute plano 282°40’49” até o 
M-895, de coordenada N = 9.821.288,91m e E = 229.127,14m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,57 m e azimute plano 276°00’32” até o 
M-896, de coordenada N = 9.821.288,97m e E = 229.126,57m; deste, 
segue com a seguinte distância  34,89 m e azimute plano 273°23’05” até 
o M-897, de coordenada N = 9.821.291,03m e E = 229.091,74m; deste, 
segue com a seguinte distância  36,13 m e azimute plano 276°35’45” até 
o M-898, de coordenada N = 9.821.295,18m e E = 229.055,85m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,08 m e azimute plano 277°07’30” até o 
M-899, de coordenada N = 9.821.295,19m e E = 229.055,77m; deste, 
segue com a seguinte distância  5,82 m e azimute plano 275°37’21” até o 
M-900, de coordenada N = 9.821.295,76m e E = 229.049,98m; deste, 
segue com a seguinte distância  36,12 m e azimute plano 275°41’19” até 
o M-901, de coordenada N = 9.821.299,34m e E = 229.014,04m; deste, 
segue com a seguinte distância  63,75 m e azimute plano 278°39’09” até 
o M-902, de coordenada N = 9.821.308,93m e E = 228.951,02m; deste, 
segue com a seguinte distância  15,99 m e azimute plano 278°37’54” até 
o M-903, de coordenada N = 9.821.311,33m e E = 228.935,21m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,25 m e azimute plano 276°50’34” até o 
M-904, de coordenada N = 9.821.311,36m e E = 228.934,96m; deste, 
segue com a seguinte distância  87,26 m e azimute plano 275°48’52” até 
o M-905, de coordenada N = 9.821.320,20m e E = 228.848,15m; deste, 
segue com a seguinte distância  78,55 m e azimute plano 278°00’49” até 
o M-906, de coordenada N = 9.821.331,15m e E = 228.770,37m; deste, 
segue com a seguinte distância  53,95 m e azimute plano 278°19’26” até 
o M-907, de coordenada N = 9.821.338,96m e E = 228.716,99m; deste, 
segue com a seguinte distância  39,54 m e azimute plano 281°27’07” até 
o M-908, de coordenada N = 9.821.346,81m e E = 228.678,24m; deste, 
segue com a seguinte distância  1,85 m e azimute plano 281°33’12” até o 
M-909, de coordenada N = 9.821.347,18m e E = 228.676,43m; deste, 

segue com a seguinte distância  34,76 m e azimute plano 296°21’05” até 
o M-910, de coordenada N = 9.821.362,61m e E = 228.645,28m; deste, 
segue com a seguinte distância  54,61 m e azimute plano 298°04’34” até 
o M-911, de coordenada N = 9.821.388,31m e E = 228.597,10m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,59 m e azimute plano 295°15’11” até o 
M-912, de coordenada N = 9.821.388,56m e E = 228.596,57m; deste, 
segue com a seguinte distância  38,73 m e azimute plano 291°27’49” até 
o M-913, de coordenada N = 9.821.402,73m e E = 228.560,53m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,14 m e azimute plano 287°06’10” até o 
M-914, de coordenada N = 9.821.402,77m e E = 228.560,40m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,23 m e azimute plano 289°58’59” até o 
M-915, de coordenada N = 9.821.402,85m e E = 228.560,18m; deste, 
segue com a seguinte distância  5,89 m e azimute plano 287°10’27” até o 
M-916, de coordenada N = 9.821.404,59m e E = 228.554,55m; deste, 
segue com a seguinte distância  20,74 m e azimute plano 287°11’39” até 
o M-917, de coordenada N = 9.821.410,72m e E = 228.534,74m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,41 m e azimute plano 284°02’10” até o 
M-918, de coordenada N = 9.821.410,82m e E = 228.534,34m; deste, 
segue com a seguinte distância  21,72 m e azimute plano 282°31’33” até 
o M-919, de coordenada N = 9.821.415,53m e E = 228.513,14m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,23 m e azimute plano 282°48’15” até o 
M-920, de coordenada N = 9.821.415,58m e E = 228.512,92m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,43 m e azimute plano 277°56’36” até o 
M-921, de coordenada N = 9.821.415,64m e E = 228.512,49m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,44 m e azimute plano 271°18’07” até o 
M-922, de coordenada N = 9.821.415,65m e E = 228.512,05m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,33 m e azimute plano 268°15’51” até o 
M-923, de coordenada N = 9.821.415,64m e E = 228.511,72m; deste, 
segue com a seguinte distância  23,25 m e azimute plano 266°03’11” até 
o M-924, de coordenada N = 9.821.414,04m e E = 228.488,53m; deste, 
segue com a seguinte distância  31,66 m e azimute plano 268°59’12” até 
o M-925, de coordenada N = 9.821.413,48m e E = 228.456,87m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,14 m e azimute plano 270°00’00” até o 
M-926, de coordenada N = 9.821.413,48m e E = 228.456,73m; deste, 
segue com a seguinte distância  35,01 m e azimute plano 267°19’53” até 
o M-927, de coordenada N = 9.821.411,85m e E = 228.421,76m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,26 m e azimute plano 267°47’51” até o 
M-928, de coordenada N = 9.821.411,84m e E = 228.421,50m; deste, 
segue com a seguinte distância  48,90 m e azimute plano 264°22’41” até 
o M-929, de coordenada N = 9.821.407,05m e E = 228.372,84m; deste, 
segue com a seguinte distância  72,66 m e azimute plano 266°11’47” até 
o M-930, de coordenada N = 9.821.402,23m e E = 228.300,34m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,06 m e azimute plano 260°32’16” até o 
M-931, de coordenada N = 9.821.402,22m e E = 228.300,28m; deste, 
segue com a seguinte distância  8,49 m e azimute plano 265°24’16” até o 
M-932, de coordenada N = 9.821.401,54m e E = 228.291,82m; deste, 
segue com a seguinte distância  38,28 m e azimute plano 265°24’55” até 
o M-933, de coordenada N = 9.821.398,48m e E = 228.253,66m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,48 m e azimute plano 262°52’30” até o 
M-934, de coordenada N = 9.821.398,42m e E = 228.253,18m; deste, 
segue com a seguinte distância  0,65 m e azimute plano 255°45’00” até o 
M-935, de coordenada N = 9.821.398,26m e E = 228.252,55m; deste, 
segue com a seguinte distância  1,57 m e azimute plano 252°36’09” até o 
M-936, de coordenada N = 9.821.397,79m e E = 228.251,05m; deste, 
segue confrontando com a fazenda São João (sentido Sul- oeste) com a 
seguinte distância  26,13 m e azimute plano 352°35’22” até o M-937, de 
coordenada N = 9.821.423,70m e E = 228.247,68m; deste, segue com a 
seguinte distância  6,39 m e azimute plano 353°53’16” até o M-938, de 
coordenada N = 9.821.430,05m e E = 228.247,00m; deste, segue com a 
seguinte distância  38,91 m e azimute plano 353°52’40” até o M-939, de 
coordenada N = 9.821.468,74m e E = 228.242,85m; deste, segue com a 
seguinte distância  52,68 m e azimute plano 353°52’34” até o M-940, de 
coordenada N = 9.821.521,12m e E = 228.237,23m; deste, segue com a 
seguinte distância  132,78 m e azimute plano 353°52’26” até o M-941, de 
coordenada N = 9.821.653,14m e E = 228.223,06m; deste, segue com a 
seguinte distância  40,96 m e azimute plano 353°52’34” até o M-942, de 
coordenada N = 9.821.693,87m e E = 228.218,69m; deste, segue com a 
seguinte distância  77,70 m e azimute plano 353°52’32” até o M-943, de 
coordenada N = 9.821.771,13m e E = 228.210,40m; deste, segue com a 
seguinte distância  100,76 m e azimute plano 83°35’42” até o M-944, de 
coordenada N = 9.821.782,37m e E = 228.310,53m; deste, segue com a 
seguinte distância  214,21 m e azimute plano 83°35’57” até o M-945, de 
coordenada N = 9.821.806,25m e E = 228.523,40m; deste, segue com a 
seguinte distância  222,94 m e azimute plano 83°35’52” até o M-946, de 
coordenada N = 9.821.831,11m e E = 228.744,95m; deste, segue com a 
seguinte distância  48,48 m e azimute plano 83°38’25” até o M-947, de 
coordenada N = 9.821.836,48m e E = 228.793,13m; deste, segue com a 
seguinte distância  154,49 m e azimute plano 83°38’29” até o M-948, de 
coordenada N = 9.821.853,59m e E = 228.946,67m; deste, segue com a 
seguinte distância  28,44 m e azimute plano 83°38’31” até o M-949, de 
coordenada N = 9.821.856,74m e E = 228.974,94m; deste, segue com a 
seguinte distância  116,28 m e azimute plano 24°47’51” até o M-950, de 
coordenada N = 9.821.962,30m e E = 229.023,71m; deste, segue com a 
seguinte distância  89,01 m e azimute plano 331°27’25” até o M-951, de 
coordenada N = 9.822.040,49m e E = 228.981,18m; deste, segue com a 
seguinte distância  3,11 m e azimute plano 331°32’12” até o M-952, de 
coordenada N = 9.822.043,22m e E = 228.979,70m; deste, segue com a 
seguinte distância  38,22 m e azimute plano 342°16’00” até o M-953, de 
coordenada N = 9.822.079,62m e E = 228.968,06m; deste, segue com a 
seguinte distância  40,39 m e azimute plano 342°16’10” até o M-954, de 
coordenada N = 9.822.118,09m e E = 228.955,76m; deste, segue com a 
seguinte distância  97,44 m e azimute plano 336°14’49” até o M-955, de 
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coordenada N = 9.822.207,28m e E = 228.916,51m; deste, segue com a 
seguinte distância  79,33 m e azimute plano 8°24’54” até o M-956, de 
coordenada N = 9.822.285,76m e E = 228.928,12m; deste, segue com a 
seguinte distância  8,23 m e azimute plano 8°27’18” até o M-957, de coor-
denada N = 9.822.293,90m e E = 228.929,33m; deste, segue com a se-
guinte distância  59,70 m e azimute plano 16°00’55” até o M-958, de co-
ordenada N = 9.822.351,28m e E = 228.945,80m; deste, segue com a 
seguinte distância  20,67 m e azimute plano 16°00’23” até o M-959, de 
coordenada N = 9.822.371,15m e E = 228.951,50m; deste, segue com a 
seguinte distância  52,32 m e azimute plano 105°55’11” até o M-960, de 
coordenada N = 9.822.356,80m e E = 229.001,81m; deste, segue com a 
seguinte distância  145,98 m e azimute plano 12°01’25” até o M-961, de 
coordenada N = 9.822.499,58m e E = 229.032,22m; deste, segue com a 
seguinte distância  45,90 m e azimute plano 340°50’05” até o M-962, de 
coordenada N = 9.822.542,94m e E = 229.017,15m; deste, segue com a 
seguinte distância  46,32 m e azimute plano 340°49’47” até o M-963, de 
coordenada N = 9.822.586,69m e E = 229.001,94m; deste, segue com a 
seguinte distância  14,77 m e azimute plano 340°49’44” até o M-964, de 
coordenada N = 9.822.600,64m e E = 228.997,09m; deste, segue com a 
seguinte distância  79,70 m e azimute plano 16°37’22” até o M-965, de 
coordenada N = 9.822.677,01m e E = 229.019,89m; deste, segue com a 
seguinte distância  131,51 m e azimute plano 358°08’06” até o M-966, de 
coordenada N = 9.822.808,45m e E = 229.015,61m; deste, segue com a 
seguinte distância  44,46 m e azimute plano 358°07’52” até o M-967, de 
coordenada N = 9.822.852,89m e E = 229.014,16m; deste, segue com a 
seguinte distância  9,49 m e azimute plano 358°07’37” até o M-968, de 
coordenada N = 9.822.862,37m e E = 229.013,85m; deste, segue com a 
seguinte distância  208,47 m e azimute plano 16°41’44” até o M-969, de 
coordenada N = 9.823.062,05m e E = 229.073,74m; deste, segue com a 
seguinte distância  3,84 m e azimute plano 16°38’32” até o M-970, de 
coordenada N = 9.823.065,73m e E = 229.074,84m; deste, segue com a 
seguinte distância  68,26 m e azimute plano 37°09’31” até o M-971, de 
coordenada N = 9.823.120,13m e E = 229.116,07m; deste, segue com a 
seguinte distância  131,78 m e azimute plano 37°09’37” até o M-972, de 
coordenada N = 9.823.225,15m e E = 229.195,67m; deste, segue com a 
seguinte distância  167,98 m e azimute plano 320°35’59” até o M-973, de 
coordenada N = 9.823.354,95m e E = 229.089,05m; deste, segue com a 
seguinte distância  3,97 m e azimute plano 320°37’09” até o M-974, de 
coordenada N = 9.823.358,02m e E = 229.086,53m; deste, segue com a 
seguinte distância  10,42 m e azimute plano 0°00’00” até o M-975, de 
coordenada N = 9.823.368,44m e E = 229.086,53m; deste, segue com a 
seguinte distância  160,60 m e azimute plano 0°00’13” até o M-976, de 
coordenada N = 9.823.529,04m e E = 229.086,54m; deste, segue com a 
seguinte distância  87,79 m e azimute plano 347°56’56” até o M-977, de 
coordenada N = 9.823.614,90m e E = 229.068,21m; deste, segue com a 
seguinte distância  3,94 m e azimute plano 347°58’35” até o M-978, de 
coordenada N = 9.823.618,75m e E = 229.067,39m; deste, segue com a 
seguinte distância  42,58 m e azimute plano 13°15’57” até o M-979, de 
coordenada N = 9.823.660,19m e E = 229.077,16m; deste, segue com a 
seguinte distância  18,71 m e azimute plano 13°15’23” até o M-980, de 
coordenada N = 9.823.678,40m e E = 229.081,45m; deste, segue com a 
seguinte distância  114,45 m e azimute plano 13°16’30” até o M-981, de 
coordenada N = 9.823.789,79m e E = 229.107,73m; deste, segue com a 
seguinte distância  103,16 m e azimute plano 275°19’02” até o M-982, de 
coordenada N = 9.823.799,35m e E = 229.005,01m; deste, segue com a 
seguinte distância  87,07 m e azimute plano 274°22’24” até o M-983, de 
coordenada N = 9.823.805,99m e E = 228.918,19m; deste, segue com a 
seguinte distância  218,17 m e azimute plano 274°22’28” até o M-984, de 
coordenada N = 9.823.822,63m e E = 228.700,66m; deste, segue com a 
seguinte distância  146,93 m e azimute plano 274°22’32” até o M-985, de 
coordenada N = 9.823.833,84m e E = 228.554,16m; deste, segue com a 
seguinte distância  322,76 m e azimute plano 274°22’29” até o M-986, de 
coordenada N = 9.823.858,46m e E = 228.232,34m; deste, segue com a 
seguinte distância  109,48 m e azimute plano 274°22’27” até o M-987, de 
coordenada N = 9.823.866,81m e E = 228.123,18m; deste, segue com a 
seguinte distância  410,36 m e azimute plano 274°22’28” até o M-988, de 
coordenada N = 9.823.898,11m e E = 227.714,02m; deste, segue com a 
seguinte distância  60,81 m e azimute plano 274°22’35” até o M-989, de 
coordenada N = 9.823.902,75m e E = 227.653,39m; deste, segue com a 
seguinte distância  351,55 m e azimute plano 274°22’25” até o M-990, de 
coordenada N = 9.823.929,56m e E = 227.302,86m; deste, segue com a 
seguinte distância  172,69 m e azimute plano 274°22’37” até o M-991, de 
coordenada N = 9.823.942,74m e E = 227.130,67m; deste, segue com a 
seguinte distância  37,58 m e azimute plano 274°21’53” até o M-992, de 
coordenada N = 9.823.945,60m e E = 227.093,20m; deste, segue com a 
seguinte distância  128,05 m e azimute plano 274°22’33” até o M-993, de 
coordenada N = 9.823.955,37m e E = 226.965,52m; deste, segue com a 
seguinte distância  251,01 m e azimute plano 274°22’40” até o M-994, de 
coordenada N = 9.823.974,53m e E = 226.715,24m; deste, segue com a 
seguinte distância  100,78 m e azimute plano 274°22’34” até o M-995, de 
coordenada N = 9.823.982,22m e E = 226.614,75m; deste, segue com a 
seguinte distância  52,57 m e azimute plano 353°02’24” até o M-996, de 
coordenada N = 9.824.034,40m e E = 226.608,38m; deste, segue com a 
seguinte distância  61,38 m e azimute plano 353°01’44” até o M-997, de 
coordenada N = 9.824.095,33m e E = 226.600,93m; deste, segue com a 
seguinte distância  39,03 m e azimute plano 353°02’20” até o M-998, de 
coordenada N = 9.824.134,07m e E = 226.596,20m; deste, segue com a 
seguinte distância  31,29 m e azimute plano 340°17’49” até o M-999, de 
coordenada N = 9.824.163,53m e E = 226.585,65m; deste, segue com a 
seguinte distância  36,04 m e azimute plano 353°26’06” até o M-1000, de 
coordenada N = 9.824.199,33m e E = 226.581,53m; deste, segue com a 
seguinte distância  17,42 m e azimute plano 349°46’50” até o M-1001, de 

coordenada N = 9.824.216,47m e E = 226.578,44m; deste, segue com a 
seguinte distância  35,92 m e azimute plano 352°25’05” até o M-1002, de 
coordenada N = 9.824.252,08m e E = 226.573,70m; deste, segue com a 
seguinte distância  38,23 m e azimute plano 352°01’52” até o M-1003, de 
coordenada N = 9.824.289,94m e E = 226.568,40m; deste, segue com a 
seguinte distância  27,63 m e azimute plano 4°43’58” até o M-1004, de 
coordenada N = 9.824.317,48m e E = 226.570,68m; deste, segue com a 
seguinte distância  17,05 m e azimute plano 271°28’45” até o M-1005, de 
coordenada N = 9.824.317,92m e E = 226.553,64m; deste, segue com a 
seguinte distância  21,91 m e azimute plano 282°23’13” até o M-1006, de 
coordenada N = 9.824.322,62m e E = 226.532,24m; deste, segue com a 
seguinte distância  21,81 m e azimute plano 276°04’45” até o M-1007, de 
coordenada N = 9.824.324,93m e E = 226.510,55m; deste, segue com a 
seguinte distância  21,06 m e azimute plano 269°42’03” até o M-1008, de 
coordenada N = 9.824.324,82m e E = 226.489,49m; deste, segue com a 
seguinte distância  33,10 m e azimute plano 266°01’58” até o M-1009, de 
coordenada N = 9.824.322,53m e E = 226.456,47m; deste, segue com a 
seguinte distância  24,57 m e azimute plano 268°02’28” até o M-1010, de 
coordenada N = 9.824.321,69m e E = 226.431,91m; deste segue pela 
margem direita da faixa de dominio da rodovia Estadual Pa-322 (sentido 
oeste- Norte) segue com a seguinte distância de  2,53 m e azimute plano 
19°39’14” até o M-1011, de coordenada N = 9.824.324,07m e E = 
226.432,76m; deste, segue com a seguinte distância  8,77 m e azimute 
plano 19°35’32” até o M-1012, de coordenada N = 9.824.332,33m e E = 
226.435,70m; deste, segue com a seguinte distância  19,03 m e azimute 
plano 19°39’14” até o M-1013, de coordenada N = 9.824.350,25m e E = 
226.442,10m; deste, segue com a seguinte distância  20,93 m e azimute 
plano 19°39’20” até o M-1014, de coordenada N = 9.824.369,96m e E = 
226.449,14m; deste, segue com a seguinte distância  9,77 m e azimute 
plano 19°37’20” até o M-1015, de coordenada N = 9.824.379,16m e E = 
226.452,42m; deste, segue com a seguinte distância  30,02 m e azimute 
plano 19°39’37” até o M-1016, de coordenada N = 9.824.407,43m e E = 
226.462,52m; deste, segue com a seguinte distância  30,28 m e azimute 
plano 21°02’20” até o M-1017, de coordenada N = 9.824.435,69m e E = 
226.473,39m; deste, segue com a seguinte distância  85,91 m e azimute 
plano 21°01’47” até o M-1018, de coordenada N = 9.824.515,88m e E = 
226.504,22m; deste, segue com a seguinte distância  0,10 m e azimute 
plano 23°57’45” até o M-1019, de coordenada N = 9.824.515,97m e E = 
226.504,26m; deste, segue com a seguinte distância  0,10 m e azimute 
plano 16°41’57” até o M-1020, de coordenada N = 9.824.516,07m e E = 
226.504,29m; deste, segue com a seguinte distância  29,75 m e azimute 
plano 18°39’37” até o M-1021, de coordenada N = 9.824.544,26m e E = 
226.513,81m; deste, segue com a seguinte distância  77,46 m e azimute 
plano 18°39’26” até o M-1022, de coordenada N = 9.824.617,65m e E = 
226.538,59m; deste, segue com a seguinte distância  6,45 m e azimute 
plano 20°25’52” até o M-1023, de coordenada N = 9.824.623,69m e E = 
226.540,84m; deste, segue com a seguinte distância  88,50 m e azimute 
plano 20°29’49” até o M-1024, de coordenada N = 9.824.706,59m e E = 
226.571,83m; deste, segue com a seguinte distância  0,04 m e azimute 
plano 26°33’54” até o M-1025, de coordenada N = 9.824.706,63m e E = 
226.571,85m; deste, segue com a seguinte distância  71,47 m e azimute 
plano 20°01’47” até o M-1026, de coordenada N = 9.824.773,78m e E = 
226.596,33m; deste, segue com a seguinte distância  14,87 m e azimute 
plano 20°01’10” até o M-1027, de coordenada N = 9.824.787,75m e E = 
226.601,42m; deste, segue com a seguinte distância  0,15 m e azimute 
plano 19°39’14” até o M-1028, de coordenada N = 9.824.787,89m e E = 
226.601,47m; deste, segue com a seguinte distância  13,56 m e azimute 
plano 18°21’17” até o M-1029, de coordenada N = 9.824.800,76m e E = 
226.605,74m; deste, segue com a seguinte distância  61,91 m e azimute 
plano 18°21’00” até o M-1030, de coordenada N = 9.824.859,52m e E = 
226.625,23m; deste, segue com a seguinte distância  0,09 m e azimute 
plano 18°26’06” até o M-1031, de coordenada N = 9.824.859,61m e E = 
226.625,26m; deste, segue com a seguinte distância  71,14 m e azimute 
plano 17°15’39” até o M-1032, de coordenada N = 9.824.927,55m e E = 
226.646,37m; deste, segue com a seguinte distância  0,16 m e azimute 
plano 14°55’53” até o M-1033, de coordenada N = 9.824.927,70m e E = 
226.646,41m; deste, segue com a seguinte distância  90,15 m e azimute 
plano 15°31’54” até o M-1034, de coordenada N = 9.825.014,56m e E = 
226.670,55m; deste, segue com a seguinte distância  4,42 m e azimute 
plano 15°36’26” até o M-1035, de coordenada N = 9.825.018,82m e E = 
226.671,74m; deste, segue com a seguinte distância  12,24 m e azimute 
plano 15°15’04” até o M-1036, de coordenada N = 9.825.030,63m e E = 
226.674,96m; deste, segue com a seguinte distância  136,19 m e azimute 
plano 15°14’40” até o M-1037, de coordenada N = 9.825.162,03m e E = 
226.710,77m; deste, segue com a seguinte distância  67,33 m e azimute 
plano 16°36’17” até o M-1038, de coordenada N = 9.825.226,55m e E = 
226.730,01m; deste, segue com a seguinte distância  24,93 m e azimute 
plano 16°35’45” até o M-1039, de coordenada N = 9.825.250,44m e E = 
226.737,13m; deste, segue com a seguinte distância  23,60 m e azimute 
plano 16°56’44” até o M-1040, de coordenada N = 9.825.273,02m e E = 
226.744,01m; deste, segue com a seguinte distância  95,82 m e azimute 
plano 16°57’09” até o M-1041, de coordenada N = 9.825.364,68m e E = 
226.771,95m; deste, segue com a seguinte distância  91,77 m e azimute 
plano 17°44’45” até o M-1042, de coordenada N = 9.825.452,08m e E = 
226.799,92m; deste, segue com a seguinte distância  0,04 m e azimute 
plano 14°02’10” até o M-1043, de coordenada N = 9.825.452,12m e E = 
226.799,93m; deste, segue com a seguinte distância  6,57 m e azimute 
plano 17°16’33” até o M-1044, de coordenada N = 9.825.458,39m e E = 
226.801,88m; deste, segue com a seguinte distância  26,70 m e azimute 
plano 17°16’29” até o M-1045, de coordenada N = 9.825.483,89m e E = 
226.809,81m; deste, segue com a seguinte distância  140,92 m e azimute 
plano 17°15’49” até o M-1046, de coordenada N = 9.825.618,46m e E = 
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226.851,63m; deste, segue com a seguinte distância  47,37 m e azimute 
plano 19°28’18” até o M-1047, de coordenada N = 9.825.663,12m e E = 
226.867,42m; deste, segue com a seguinte distância  64,03 m e azimute 
plano 19°28’35” até o M-1048, de coordenada N = 9.825.723,49m e E = 
226.888,77m; deste, segue com a seguinte distância  42,13 m e azimute 
plano 19°28’48” até o M-1049, de coordenada N = 9.825.763,21m e E = 
226.902,82m; deste, segue com a seguinte distância  126,46 m e azimute 
plano 19°46’03” até o M-1050, de coordenada N = 9.825.882,22m e E = 
226.945,59m; deste, segue com a seguinte distância  9,34 m e azimute 
plano 20°02’46” até o M-1051, de coordenada N = 9.825.890,99m e E = 
226.948,79m; deste, segue com a seguinte distância  30,76 m e azimute 
plano 20°04’43” até o M-1052, de coordenada N = 9.825.919,88m e E = 
226.959,35m; deste, segue com a seguinte distância  73,74 m e azimute 
plano 20°04’53” até o M-1053, de coordenada N = 9.825.989,14m e E = 
226.984,67m; deste, segue com a seguinte distância  0,02 m e azimute 
plano 0°00’00” até o M-1054, de coordenada N = 9.825.989,16m e E = 
226.984,67m; deste, segue com a seguinte distância  156,65 m e azimute 
plano 19°42’18” até o M-1055, de coordenada N = 9.826.136,64m e E = 
227.037,49m; deste, segue com a seguinte distância  0,10 m e azimute 
plano 16°41’57” até o M-1056, de coordenada N = 9.826.136,74m e E = 
227.037,52m; deste, segue com a seguinte distância  5,21 m e azimute 
plano 18°34’26” até o M-1057, de coordenada N = 9.826.141,68m e E = 
227.039,18m; deste, segue com a seguinte distância  9,95 m e azimute 
plano 18°31’34” até o M-1058, de coordenada N = 9.826.151,11m e E = 
227.042,34m; deste, segue com a seguinte distância  159,22 m e azimute 
plano 18°31’46” até o M-1059, de coordenada N = 9.826.302,08m e E = 
227.092,94m; deste, segue com a seguinte distância  32,31 m e azimute 
plano 19°39’27” até o M-1060, de coordenada N = 9.826.332,51m e E = 
227.103,81m; deste, segue com a seguinte distância  49,23 m e azimute 
plano 19°39’25” até o M-1061, de coordenada N = 9.826.378,87m e E = 
227.120,37m; deste, segue com a seguinte distância  27,73 m e azimute 
plano 21°06’53” até o M-1062, de coordenada N = 9.826.404,74m e E = 
227.130,36m; deste, segue com a seguinte distância  77,79 m e azimute 
plano 21°06’43” até o M-1063, de coordenada N = 9.826.477,31m e E = 
227.158,38m; deste, segue com a seguinte distância  0,10 m e azimute 
plano 16°41’57” até o M-1064, de coordenada N = 9.826.477,41m e E = 
227.158,41m; deste, segue com a seguinte distância  0,35 m e azimute 
plano 18°26’06” até o M-1065, de coordenada N = 9.826.477,74m e E = 
227.158,52m; deste, segue com a seguinte distância  69,44 m e azimute 
plano 15°55’54” até o M-1066, de coordenada N = 9.826.544,51m e E = 
227.177,58m; deste, segue com a seguinte distância  24,77 m e azimute 
plano 15°55’58” até o M-1067, de coordenada N = 9.826.568,33m e E = 
227.184,38m; deste, segue com a seguinte distância  0,23 m e azimute 
plano 12°48’15” até o M-1068, de coordenada N = 9.826.568,55m e E = 
227.184,43m; deste, segue com a seguinte distância  19,01 m e azimute 
plano 13°15’40” até o M-1069, de coordenada N = 9.826.587,05m e E = 
227.188,79m; deste, segue com a seguinte distância  45,14 m e azimute 
plano 13°15’16” até o M-1070, de coordenada N = 9.826.630,99m e E = 
227.199,14m; deste, segue com a seguinte distância  80,90 m e azimute 
plano 18°35’46” até o M-1071, de coordenada N = 9.826.707,67m e E = 
227.224,94m; deste, segue com a seguinte distância  0,19 m e azimute 
plano 18°26’06” até o M-1072, de coordenada N = 9.826.707,85m e E = 
227.225,00m; deste, segue com a seguinte distância  66,93 m e azimute 
plano 16°25’14” até o M-1073, de coordenada N = 9.826.772,05m e E = 
227.243,92m; deste, segue com a seguinte distância  26,34 m e azimute 
plano 16°24’20” até o M-1074, de coordenada N = 9.826.797,32m e E = 
227.251,36m; deste, segue com a seguinte distância  10,36 m e azimute 
plano 18°06’10” até o M-1075, de coordenada N = 9.826.807,17m e E = 
227.254,58m; deste, segue com a seguinte distância  62,70 m e azimute 
plano 18°04’57” até o M-1076, de coordenada N = 9.826.866,77m e E = 
227.274,04m; deste, segue com a seguinte distância  0,40 m e azimute 
plano 16°08’40” até o M-1077, de coordenada N = 9.826.867,15m e E = 
227.274,15m; deste, segue com a seguinte distância  80,73 m e azimute 
plano 13°35’50” até o M-1078, de coordenada N = 9.826.945,62m e E = 
227.293,13m; deste, segue com a seguinte distância  0,15 m e azimute 
plano 15°56’43” até o M-1079, de coordenada N = 9.826.945,76m e E = 
227.293,17m; deste, segue com a seguinte distância  68,56 m e azimute 
plano 11°57’44” até o M-1080, de coordenada N = 9.827.012,83m e E = 
227.307,38m; deste, segue com a seguinte distância  22,95 m e azimute 
plano 11°56’47” até o M-1081, de coordenada N = 9.827.035,28m e E = 
227.312,13m; deste, segue com a seguinte distância  0,18 m e azimute 
plano 12°31’44” até o M-1082, de coordenada N = 9.827.035,46m e E = 
227.312,17m; deste, segue com a seguinte distância  0,92 m e azimute 
plano 9°58’19” até o M-1083, de coordenada N = 9.827.036,37m e E = 
227.312,33m; deste, segue com a seguinte distância  69,05 m e azimute 
plano 9°56’58” até o M-1084, de coordenada N = 9.827.104,38m e E = 
227.324,26m; deste, segue com a seguinte distância  53,65 m e azimute 
plano 11°19’06” até o M-1085, de coordenada N = 9.827.156,99m e E = 
227.334,79m; deste, segue com a seguinte distância  0,08 m e azimute 
plano 7°07’30” até o M-1086, de coordenada N = 9.827.157,07m e E = 
227.334,80m; deste, segue com a seguinte distância  85,34 m e azimute 
plano 10°19’40” até o M-1087, de coordenada N = 9.827.241,03m e E = 
227.350,10m; deste, segue com a seguinte distância  29,04 m e azimute 
plano 10°20’05” até o M-1088, de coordenada N = 9.827.269,60m e E = 
227.355,31m; deste, segue com a seguinte distância  4,12 m e azimute 
plano 14°02’10” até o M-1089, de coordenada N = 9.827.273,60m e E = 
227.356,31m; deste, segue com a seguinte distância  28,14 m e azimute 
plano 14°02’46” até o M-1090, de coordenada N = 9.827.300,90m e E = 
227.363,14m; deste, segue com a seguinte distância  5,29 m e azimute 
plano 14°06’54” até o M-1091, de coordenada N = 9.827.306,03m e E = 
227.364,43m; deste, segue com a seguinte distância  33,94 m e azimute 
plano 14°03’09” até o M-1092, de coordenada N = 9.827.338,95m e E = 

227.372,67m; deste, segue com a seguinte distância  31,37 m e azimute 
plano 14°18’07” até o M-1093, de coordenada N = 9.827.369,35m e E = 
227.380,42m; deste, segue com a seguinte distância  12,11 m e azimute 
plano 14°18’01” até o M-1094, de coordenada N = 9.827.381,08m e E = 
227.383,41m; deste, segue pela margem direita de uma estrada sem de-
nominação (sentido oeste-Norte) com a seguinte distância  31,79 m e 
azimute plano 84°40’30” até o M-1095, de coordenada N = 9.827.384,03m 
e E = 227.415,06m; deste, segue com a seguinte distância  0,41 m e 
azimute plano 81°40’28” até o M-1096, de coordenada N = 9.827.384,09m 
e E = 227.415,47m; deste, segue com a seguinte distância  0,25 m e 
azimute plano 78°41’24” até o M-1097, de coordenada N = 9.827.384,14m 
e E = 227.415,72m; deste, segue com a seguinte distância  40,12 m e 
azimute plano 77°04’45” até o M-1098, de coordenada N = 9.827.393,11m 
e E = 227.454,82m; deste, segue com a seguinte distância  37,09 m e 
azimute plano 79°19’35” até o M-1099, de coordenada N = 9.827.399,98m 
e E = 227.491,27m; deste, segue com a seguinte distância  0,32 m e 
azimute plano 77°16’32” até o M-1100, de coordenada N = 9.827.400,05m 
e E = 227.491,58m; deste, segue com a seguinte distância  30,06 m e 
azimute plano 75°44’47” até o M-1101, de coordenada N = 9.827.407,45m 
e E = 227.520,71m; deste, segue com a seguinte distância  0,14 m e 
azimute plano 72°53’50” até o M-1102, de coordenada N = 9.827.407,49m 
e E = 227.520,84m; deste, segue com a seguinte distância  29,17 m e 
azimute plano 74°13’29” até o M-1103, de coordenada N = 9.827.415,42m 
e E = 227.548,91m; deste, segue com a seguinte distância  0,15 m e 
azimute plano 74°03’17” até o M-1104, de coordenada N = 9.827.415,46m 
e E = 227.549,05m; deste, segue com a seguinte distância  34,10 m e 
azimute plano 72°35’45” até o M-1105, de coordenada N = 9.827.425,66m 
e E = 227.581,59m; deste, segue com a seguinte distância  4,73 m e 
azimute plano 72°38’19” até o M-1106, de coordenada N = 9.827.427,07m 
e E = 227.586,10m; deste, segue com a seguinte distância  40,34 m e 
azimute plano 73°15’31” até o M-1107, de coordenada N = 9.827.438,69m 
e E = 227.624,73m; deste, segue com a seguinte distância  0,29 m e 
azimute plano 72°10’52” até o M-1108, de coordenada N = 9.827.438,78m 
e E = 227.625,01m; deste, segue com a seguinte distância  0,05 m e 
azimute plano 68°11’55” até o M-1109, de coordenada N = 9.827.438,80m 
e E = 227.625,06m; deste, segue com a seguinte distância  33,63 m e 
azimute plano 69°17’47” até o M-1110, de coordenada N = 9.827.450,69m 
e E = 227.656,52m; deste, segue com a seguinte distância  3,73 m e 
azimute plano 69°16’56” até o M-1111, de coordenada N = 9.827.452,01m 
e E = 227.660,01m; deste, segue com a seguinte distância  0,16 m e 
azimute plano 71°33’54” até o M-1112, de coordenada N = 9.827.452,06m 
e E = 227.660,16m; deste, segue com a seguinte distância  40,11 m e 
azimute plano 67°33’33” até o M-1113, de coordenada N = 9.827.467,37m 
e E = 227.697,23m; deste, segue com a seguinte distância  0,51 m e 
azimute plano 64°26’24” até o M-1114, de coordenada N = 9.827.467,59m 
e E = 227.697,69m; deste, segue com a seguinte distância  36,43 m e 
azimute plano 61°39’43” até o M-1115, de coordenada N = 9.827.484,88m 
e E = 227.729,75m; deste, segue com a seguinte distância  32,82 m e 
azimute plano 67°49’09” até o M-1116, de coordenada N = 9.827.497,27m 
e E = 227.760,14m; deste, segue com a seguinte distância  17,21 m e 
azimute plano 67°48’55” até o M-1117, de coordenada N = 9.827.503,77m 
e E = 227.776,08m; deste, segue com a seguinte distância  28,71 m e 
azimute plano 68°38’09” até o M-1118, de coordenada N = 9.827.514,23m 
e E = 227.802,82m; deste, segue com a seguinte distância  28,89 m e 
azimute plano 74°13’54” até o M-1119, de coordenada N = 9.827.522,08m 
e E = 227.830,62m; deste, segue com a seguinte distância  35,03 m e 
azimute plano 75°08’48” até o M-1120, de coordenada N = 9.827.531,06m 
e E = 227.864,48m; deste, segue com a seguinte distância  29,03 m e 
azimute plano 75°13’53” até o M-1121, de coordenada N = 9.827.538,46m 
e E = 227.892,55m; deste, segue com a seguinte distância  0,19 m e 
azimute plano 74°28’33” até o M-1122, de coordenada N = 9.827.538,51m 
e E = 227.892,73m; deste, segue com a seguinte distância  12,72 m e 
azimute plano 73°07’57” até o M-1123, de coordenada N = 9.827.542,20m 
e E = 227.904,90m; deste, segue com a seguinte distância  18,28 m e 
azimute plano 73°08’30” até o M-1124, de coordenada N = 9.827.547,50m 
e E = 227.922,39m; deste, segue com a seguinte distância  0,05 m e 
azimute plano 78°41’24” até o M-1125, de coordenada N = 9.827.547,51m 
e E = 227.922,44m; deste, segue com a seguinte distância  40,53 m e 
azimute plano 72°32’23” até o M-1126, de coordenada N = 9.827.559,67m 
e E = 227.961,10m; deste, segue com a seguinte distância  0,19 m e 
azimute plano 71°33’54” até o M-1127, de coordenada N = 9.827.559,73m 
e E = 227.961,28m; deste, segue com a seguinte distância  23,61 m e 
azimute plano 70°23’54” até o M-1128, de coordenada N = 9.827.567,65m 
e E = 227.983,52m; deste, segue com a seguinte distância  0,04 m e 
azimute plano 63°26’06” até o M-1129, de coordenada N = 9.827.567,67m 
e E = 227.983,56m; deste, segue com a seguinte distância  0,63 m e 
azimute plano 66°40’56” até o M-1130, de coordenada N = 9.827.567,92m 
e E = 227.984,14m; deste, segue com a seguinte distância  17,27 m e 
azimute plano 62°44’15” até o M-1131, de coordenada N = 9.827.575,83m 
e E = 227.999,49m; deste, segue com a seguinte distância  0,25 m e 
azimute plano 61°23’22” até o M-1132, de coordenada N = 9.827.575,95m 
e E = 227.999,71m; deste, segue com a seguinte distância  0,43 m e 
azimute plano 57°25’33” até o M-1133, de coordenada N = 9.827.576,18m 
e E = 228.000,07m; deste, segue com a seguinte distância  0,44 m e 
azimute plano 52°21’09” até o M-1134, de coordenada N = 9.827.576,45m 
e E = 228.000,42m; deste, segue com a seguinte distância  0,25 m e 
azimute plano 48°10’47” até o M-1135, de coordenada N = 9.827.576,62m 
e E = 228.000,61m; deste, segue com a seguinte distância  11,59 m e 
azimute plano 46°57’29” até o M-1136, de coordenada N = 9.827.584,53m 
e E = 228.009,08m; deste, segue com a seguinte distância  0,62 m e 
azimute plano 43°01’30” até o M-1137, de coordenada N = 9.827.584,98m 
e E = 228.009,50m; deste, segue com a seguinte distância  0,43 m e 
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azimute plano 38°27’13” até o M-1138, de coordenada N = 9.827.585,32m 
e E = 228.009,77m; deste, segue com a seguinte distância  0,44 m e 
azimute plano 31°51’58” até o M-1139, de coordenada N = 9.827.585,69m 
e E = 228.010,00m; deste, segue com a seguinte distância  0,36 m e 
azimute plano 27°58’46” até o M-1140, de coordenada N = 9.827.586,01m 
e E = 228.010,17m; deste, segue com a seguinte distância  15,79 m e 
azimute plano 25°47’10” até o M-1141, de coordenada N = 9.827.600,23m 
e E = 228.017,04m; deste, segue com a seguinte distância  0,25 m e 
azimute plano 25°33’36” até o M-1142, de coordenada N = 9.827.600,46m 
e E = 228.017,15m; deste, segue com a seguinte distância  10,88 m e 
azimute plano 22°53’14” até o M-1143, de coordenada N = 9.827.610,48m 
e E = 228.021,38m; deste, segue com a seguinte distância  17,34 m e 
azimute plano 22°48’29” até o M-1144, de coordenada N = 9.827.626,46m 
e E = 228.028,10m; deste, segue com a seguinte distância  13,77 m e 
azimute plano 31°25’39” até o M-1145, de coordenada N = 9.827.638,21m 
e E = 228.035,28m; deste, segue com a seguinte distância  14,85 m e 
azimute plano 32°44’15” até o M-1146, de coordenada N = 9.827.650,70m 
e E = 228.043,31m; deste, segue com a seguinte distância  11,80 m e 
azimute plano 49°42’34” até o M-1147, de coordenada N = 9.827.658,33m 
e E = 228.052,31m; deste, segue com a seguinte distância  14,93 m e 
azimute plano 79°22’58” até o M-1148, de coordenada N = 9.827.661,08m 
e E = 228.066,98m; deste, segue com a seguinte distância  16,51 m e 
azimute plano 101°50’51” até o M-1149, de coordenada N = 9.827.657,69m 
e E = 228.083,14m; deste, segue com a seguinte distância  17,67 m e 
azimute plano 110°21’45” até o M-1150, de coordenada N = 9.827.651,54m 
e E = 228.099,71m; deste, segue com a seguinte distância  24,43 m e 
azimute plano 111°23’16” até o M-1151, de coordenada N = 9.827.642,63m 
e E = 228.122,46m; deste, segue com a seguinte distância  0,13 m e 
azimute plano 108°26’06” até o M-1152, de coordenada N = 9.827.642,59m 
e E = 228.122,58m; deste, segue com a seguinte distância  0,35 m e 
azimute plano 108°26’06” até o M-1153, de coordenada N = 9.827.642,48m 
e E = 228.122,91m; deste, segue com a seguinte distância  9,69 m e 
azimute plano 105°52’20” até o M-1154, de coordenada N = 9.827.639,83m 
e E = 228.132,23m; deste, segue com a seguinte distância  26,68 m e 
azimute plano 105°54’04” até o M-1155, de coordenada N = 9.827.632,52m 
e E = 228.157,89m; deste, segue com a seguinte distância  0,11 m e 
azimute plano 105°15’18” até o M-1156, de coordenada N = 9.827.632,49m 
e E = 228.158,00m; deste, segue com a seguinte distância  41,62 m e 
azimute plano 104°35’50” até o M-1157, de coordenada N = 9.827.622,00m 
e E = 228.198,28m; deste, segue com a seguinte distância  39,44 m e 
azimute plano 104°36’51” até o M-1158, de coordenada N = 9.827.612,05m 
e E = 228.236,44m; deste, segue com a seguinte distância  0,31 m e 
azimute plano 103°08’02” até o M-1159, de coordenada N = 9.827.611,98m 
e E = 228.236,74m; deste, segue com a seguinte distância  35,11 m e 
azimute plano 101°11’06” até o M-1160, de coordenada N = 9.827.605,17m 
e E = 228.271,18m; deste, segue com a seguinte distância  0,11 m e 
azimute plano 100°18’17” até o M-1161, de coordenada N = 9.827.605,15m 
e E = 228.271,29m; deste, segue com a seguinte distância  0,43 m e 
azimute plano 96°37’57” até o M-1162, de coordenada N = 9.827.605,10m 
e E = 228.271,72m; deste, segue com a seguinte distância  0,44 m e 
azimute plano 92°36’09” até o M-1163, de coordenada N = 9.827.605,08m 
e E = 228.272,16m; deste, segue com a seguinte distância  0,16 m e 
azimute plano 90°00’00” até o M-1164, de coordenada N = 9.827.605,08m 
e E = 228.272,32m; deste, segue com a seguinte distância  15,91 m e 
azimute plano 88°01’08” até o M-1165, de coordenada N = 9.827.605,63m 
e E = 228.288,22m; deste, segue com a seguinte distância  0,35 m e 
azimute plano 86°43’46” até o M-1166, de coordenada N = 9.827.605,65m 
e E = 228.288,57m; deste, segue com a seguinte distância  0,35 m e 
azimute plano 81°52’12” até o M-1167, de coordenada N = 9.827.605,70m 
e E = 228.288,92m; deste, segue com a seguinte distância  0,31 m e 
azimute plano 78°41’24” até o M-1168, de coordenada N = 9.827.605,76m 
e E = 228.289,22m; deste, segue com a seguinte distância  17,99 m e 
azimute plano 76°21’56” até o M-1169, de coordenada N = 9.827.610,00m 
e E = 228.306,70m; deste, segue com a seguinte distância  0,51 m e 
azimute plano 74°03’17” até o M-1170, de coordenada N = 9.827.610,14m 
e E = 228.307,19m; deste, segue com a seguinte distância  0,22 m e 
azimute plano 71°33’54” até o M-1171, de coordenada N = 9.827.610,21m 
e E = 228.307,40m; deste, segue com a seguinte distância  18,86 m e 
azimute plano 70°35’07” até o M-1172, de coordenada N = 9.827.616,48m 
e E = 228.325,19m; deste, segue com a seguinte distância  0,06 m e 
azimute plano 71°33’54” até o M-1173, de coordenada N = 9.827.616,50m 
e E = 228.325,25m; deste, segue com a seguinte distância  0,07 m e 
azimute plano 74°03’17” até o M-1174, de coordenada N = 9.827.616,52m 
e E = 228.325,32m; deste, segue com a seguinte distância  18,75 m e 
azimute plano 69°07’45” até o M-1175, de coordenada N = 9.827.623,20m 
e E = 228.342,84m; deste, segue com a seguinte distância  19,56 m e 
azimute plano 81°00’00” até o M-1176, de coordenada N = 9.827.626,26m 
e E = 228.362,16m; deste, segue com a seguinte distância  27,18 m e 
azimute plano 87°44’38” até o M-1177, de coordenada N = 9.827.627,33m 
e E = 228.389,32m; deste, segue com a seguinte distância  33,23 m e 
azimute plano 89°55’52” até o M-1178, de coordenada N = 9.827.627,37m 
e E = 228.422,55m; deste, segue com a seguinte distância  22,52 m e 
azimute plano 91°16’21” até o M-1179, de coordenada N = 9.827.626,87m 
e E = 228.445,06m; deste, segue com a seguinte distância  23,77 m e 
azimute plano 96°13’52” até o M-1180, de coordenada N = 9.827.624,29m 
e E = 228.468,69m; deste, segue com a seguinte distância  0,07 m e 
azimute plano 98°07’48” até o M-1181, de coordenada N = 9.827.624,28m 
e E = 228.468,76m; deste, segue com a seguinte distância  33,54 m e 
azimute plano 95°20’18” até o M-1182, de coordenada N = 9.827.621,16m 
e E = 228.502,15m; deste, segue com a seguinte distância  0,47 m e 
azimute plano 92°26’12” até o M-1183, de coordenada N = 9.827.621,14m 
e E = 228.502,62m; deste, segue com a seguinte distância  0,29 m e 

azimute plano 88°01’30” até o M-1184, de coordenada N = 9.827.621,15m 
e E = 228.502,91m; deste, segue com a seguinte distância  22,68 m e 
azimute plano 86°35’15” até o M-1185, de coordenada N = 9.827.622,50m 
e E = 228.525,55m; deste, segue com a seguinte distância  4,39 m e 
azimute plano 86°36’10” até o M-1186, de coordenada N = 9.827.622,76m 
e E = 228.529,93m; deste, segue com a seguinte distância  0,15 m e 
azimute plano 86°11’09” até o M-1187, de coordenada N = 9.827.622,77m 
e E = 228.530,08m; deste, segue com a seguinte distância  29,79 m e 
azimute plano 84°51’28” até o M-1188, de coordenada N = 9.827.625,44m 
e E = 228.559,75m; deste, segue com a seguinte distância  0,17 m e 
azimute plano 83°17’25” até o M-1189, de coordenada N = 9.827.625,46m 
e E = 228.559,92m; deste, segue com a seguinte distância  34,18 m e 
azimute plano 82°51’23” até o M-1190, de coordenada N = 9.827.629,71m 
e E = 228.593,83m; deste, segue com a seguinte distância  0,25 m e 
azimute plano 80°54’35” até o M-1191, de coordenada N = 9.827.629,75m 
e E = 228.594,08m; deste, segue com a seguinte distância  0,05 m e 
azimute plano 78°41’24” até o M-1192, de coordenada N = 9.827.629,76m 
e E = 228.594,13m; deste, segue com a seguinte distância  37,19 m e 
azimute plano 79°20’23” até o M-1193, de coordenada N = 9.827.636,64m 
e E = 228.630,68m; deste, segue com a seguinte distância  0,16 m e 
azimute plano 75°57’50” até o M-1194, de coordenada N = 9.827.636,68m 
e E = 228.630,84m; deste, segue com a seguinte distância  29,30 m e 
azimute plano 77°28’54” até o M-1195, de coordenada N = 9.827.643,03m 
e E = 228.659,44m; deste, segue com a seguinte distância  0,11 m e 
azimute plano 79°41’43” até o M-1196, de coordenada N = 9.827.643,05m 
e E = 228.659,55m; deste, segue com a seguinte distância  27,32 m e 
azimute plano 76°12’47” até o M-1197, de coordenada N = 9.827.649,56m 
e E = 228.686,08m; deste, segue com a seguinte distância  3,65 m e 
azimute plano 76°11’33” até o M-1198, de coordenada N = 9.827.650,43m 
e E = 228.689,62m; deste, segue com a seguinte distância  25,22 m e 
azimute plano 79°10’01” até o M-1199, de coordenada N = 9.827.655,17m 
e E = 228.714,39m; deste, segue com a seguinte distância  0,48 m e 
azimute plano 76°49’39” até o M-1200, de coordenada N = 9.827.655,28m 
e E = 228.714,86m; deste, segue com a seguinte distância  28,15 m e 
azimute plano 73°38’17” até o M-1201, de coordenada N = 9.827.663,21m 
e E = 228.741,87m; deste, segue com a seguinte distância  0,21 m e 
azimute plano 73°18’03” até o M-1202, de coordenada N = 9.827.663,27m 
e E = 228.742,07m; deste, segue com a seguinte distância  27,70 m e 
azimute plano 71°15’27” até o M-1203, de coordenada N = 9.827.672,17m 
e E = 228.768,30m; deste, segue com a seguinte distância  57,81 m e 
azimute plano 77°22’13” até o M-1204, de coordenada N = 9.827.684,81m 
e E = 228.824,71m; deste, segue com a seguinte distância  0,36 m e 
azimute plano 75°34’45” até o M-1205, de coordenada N = 9.827.684,90m 
e E = 228.825,06m; deste, segue com a seguinte distância  41,42 m e 
azimute plano 73°19’57” até o M-1206, de coordenada N = 9.827.696,78m 
e E = 228.864,74m; deste, segue com a seguinte distância  2,72 m e 
azimute plano 73°21’40” até o M-1207, de coordenada N = 9.827.697,56m 
e E = 228.867,35m; deste, segue com a seguinte distância  41,53 m e 
azimute plano 75°16’16” até o M-1208, de coordenada N = 9.827.708,12m 
e E = 228.907,52m; deste, segue com a seguinte distância  0,46 m e 
azimute plano 72°21’00” até o M-1209, de coordenada N = 9.827.708,26m 
e E = 228.907,96m; deste, segue com a seguinte distância  0,40 m e 
azimute plano 67°55’56” até o M-1210, de coordenada N = 9.827.708,41m 
e E = 228.908,33m; deste, segue com a seguinte distância  0,39 m e 
azimute plano 64°05’37” até o M-1211, de coordenada N = 9.827.708,58m 
e E = 228.908,68m; deste, segue com a seguinte distância  31,50 m e 
azimute plano 60°56’12” até o M-1212, de coordenada N = 9.827.723,88m 
e E = 228.936,21m; deste, segue com a seguinte distância  0,09 m e 
azimute plano 57°59’41” até o M-1213, de coordenada N = 9.827.723,93m 
e E = 228.936,29m; deste, segue com a seguinte distância  0,44 m e 
azimute plano 58°08’02” até o M-1214, de coordenada N = 9.827.724,16m 
e E = 228.936,66m; deste, segue com a seguinte distância  0,43 m e 
azimute plano 51°32’47” até o M-1215, de coordenada N = 9.827.724,43m 
e E = 228.937,00m; deste, segue com a seguinte distância  0,10 m e 
azimute plano 53°07’48” até o M-1216, de coordenada N = 9.827.724,49m 
e E = 228.937,08m; deste, segue com a seguinte distância  28,83 m e 
azimute plano 48°49’31” até o M-1217, de coordenada N = 9.827.743,47m 
e E = 228.958,78m; deste, segue com a seguinte distância  0,32 m e 
azimute plano 46°16’23” até o M-1218, de coordenada N = 9.827.743,69m 
e E = 228.959,01m; deste, segue com a seguinte distância  31,35 m e 
azimute plano 45°06’59” até o M-1219, de coordenada N = 9.827.765,81m 
e E = 228.981,22m; deste, segue com a seguinte distância  36,18 m e 
azimute plano 45°43’00” até o M-1220, de coordenada N = 9.827.791,07m 
e E = 229.007,12m; deste, segue com a seguinte distância  32,85 m e 
azimute plano 46°24’22” até o M-1221, de coordenada N = 9.827.813,72m 
e E = 229.030,91m; deste, segue com a seguinte distância  0,57 m e 
azimute plano 43°34’04” até o M-1222, de coordenada N = 9.827.814,13m 
e E = 229.031,30m; deste, segue com a seguinte distância  0,28 m e 
azimute plano 37°41’39” até o M-1223, de coordenada N = 9.827.814,35m 
e E = 229.031,47m; deste, segue com a seguinte distância  24,14 m e 
azimute plano 36°43’56” até o M-1224, de coordenada N = 9.827.833,70m 
e E = 229.045,91m; deste, segue com a seguinte distância  1,50 m e 
azimute plano 36°52’12” até o M-1225, de coordenada N = 9.827.834,90m 
e E = 229.046,81m; deste, segue com a seguinte distância  0,59 m e 
azimute plano 33°57’33” até o M-1226, de coordenada N = 9.827.835,39m 
e E = 229.047,14m; deste, segue com a seguinte distância  0,40 m e 
azimute plano 26°33’54” até o M-1227, de coordenada N = 9.827.835,75m 
e E = 229.047,32m; deste, segue com a seguinte distância  0,40 m e 
azimute plano 23°23’07” até o M-1228, de coordenada N = 9.827.836,12m 
e E = 229.047,48m; deste, segue com a seguinte distância  20,83 m e 
azimute plano 20°46’30” até o M-1229, de coordenada N = 9.827.855,60m 
e E = 229.054,87m; deste, segue com a seguinte distância  0,08 m e 
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azimute plano 23°11’55” até o M-1230, de coordenada N = 9.827.855,67m 
e E = 229.054,90m; deste, segue com a seguinte distância  0,54 m e 
azimute plano 17°06’10” até o M-1231, de coordenada N = 9.827.856,19m 
e E = 229.055,06m; deste, segue com a seguinte distância  15,36 m e 
azimute plano 13°44’48” até o M-1232, de coordenada N = 9.827.871,11m 
e E = 229.058,71m; deste, segue com a seguinte distância  8,94 m e 
azimute plano 13°43’31” até o M-1233, de coordenada N = 9.827.879,79m 
e E = 229.060,83m; deste, segue com a seguinte distância  34,51 m e 
azimute plano 16°04’56” até o M-1234, de coordenada N = 9.827.912,95m 
e E = 229.070,39m; deste, segue com a seguinte distância  5,12 m e 
azimute plano 16°05’57” até o M-1235, de coordenada N = 9.827.917,87m 
e E = 229.071,81m; deste, segue com a seguinte distância  33,68 m e 
azimute plano 22°20’19” até o M-1236, de coordenada N = 9.827.949,02m 
e E = 229.084,61m; deste, segue com a seguinte distância  30,48 m e 
azimute plano 40°24’35” até o M-1237, de coordenada N = 9.827.972,23m 
e E = 229.104,37m; deste, segue com a seguinte distância  27,71 m e 
azimute plano 53°14’45” até o M-1238, de coordenada N = 9.827.988,81m 
e E = 229.126,57m; deste, segue com a seguinte distância  31,40 m e 
azimute plano 71°19’01” até o M-1239, de coordenada N = 9.827.998,87m 
e E = 229.156,32m; deste, segue com a seguinte distância  52,73 m e 
azimute plano 89°22’11” até o M-1240, de coordenada N = 9.827.999,45m 
e E = 229.209,05m; deste, segue com a seguinte distância  35,51 m e 
azimute plano 89°04’49” até o M-1241, de coordenada N = 9.828.000,02m 
e E = 229.244,56m; deste, segue com a seguinte distância  0,40 m e 
azimute plano 87°08’15” até o M-1242, de coordenada N = 9.828.000,04m 
e E = 229.244,96m; deste, segue com a seguinte distância  56,76 m e 
azimute plano 84°28’49” até o M-1243, de coordenada N = 9.828.005,50m 
e E = 229.301,46m; deste, segue com a seguinte distância  9,77 m e 
azimute plano 84°32’25” até o M-1244, de coordenada N = 9.828.006,43m 
e E = 229.311,19m; deste, segue com a seguinte distância  52,80 m e 
azimute plano 84°14’58” até o M-1245, de coordenada N = 9.828.011,72m 
e E = 229.363,72m; deste, segue com a seguinte distância  42,54 m e 
azimute plano 94°47’14” até o M-1246, de coordenada N = 9.828.008,17m 
e E = 229.406,11m; deste, segue com a seguinte distância  5,20 m e 
azimute plano 108°36’33” até o M-1247, de coordenada N = 9.828.006,51m 
e E = 229.411,04m; deste, segue com a seguinte distância  20,13 m e 
azimute plano 108°37’26” até o M-1248, de coordenada N = 9.828.000,08m 
e E = 229.430,12m; deste, segue com a seguinte distância  30,43 m e 
azimute plano 116°21’16” até o M-1249, de coordenada N = 9.827.986,57m 
e E = 229.457,39m; deste, segue com a seguinte distância  0,21 m e 
azimute plano 115°20’46” até o M-1250, de coordenada N = 9.827.986,48m 
e E = 229.457,58m; deste, segue com a seguinte distância  33,63 m e 
azimute plano 113°56’36” até o M-1251, de coordenada N = 9.827.972,83m 
e E = 229.488,32m; deste, segue com a seguinte distância  0,35 m e 
azimute plano 111°30’05” até o M-1252, de coordenada N = 9.827.972,70m 
e E = 229.488,65m; deste, segue com a seguinte distância  0,37 m e 
azimute plano 108°55’29” até o M-1253, de coordenada N = 9.827.972,58m 
e E = 229.489,00m; deste, segue com a seguinte distância  36,88 m e 
azimute plano 105°40’05” até o M-1254, de coordenada N = 9.827.962,62m 
e E = 229.524,51m; deste, segue com a seguinte distância  0,43 m e 
azimute plano 103°23’33” até o M-1255, de coordenada N = 9.827.962,52m 
e E = 229.524,93m; deste, segue com a seguinte distância  36,69 m e 
azimute plano 100°40’55” até o M-1256, de coordenada N = 9.827.955,72m 
e E = 229.560,98m; deste, segue com a seguinte distância  37,73 m e 
azimute plano 100°23’55” até o M-1257, de coordenada N = 9.827.948,91m 
e E = 229.598,09m; deste, segue com a seguinte distância  0,04 m e 
azimute plano 104°02’10” até o M-1258, de coordenada N = 9.827.948,90m 
e E = 229.598,13m; deste, segue com a seguinte distância  0,42 m e 
azimute plano 96°47’20” até o M-1259, de coordenada N = 9.827.948,85m 
e E = 229.598,55m; deste, segue com a seguinte distância  29,27 m e 
azimute plano 95°05’49” até o M-1260, de coordenada N = 9.827.946,25m 
e E = 229.627,70m; deste, segue com a seguinte distância  0,07 m e 
azimute plano 98°07’48” até o M-1261, de coordenada N = 9.827.946,24m 
e E = 229.627,77m; deste, segue com a seguinte distância  45,44 m e 
azimute plano 94°12’09” até o M-1262, de coordenada N = 9.827.942,91m 
e E = 229.673,09m; deste, segue com a seguinte distância  3,97 m e 
azimute plano 94°11’18” até o M-1263, de coordenada N = 9.827.942,62m 
e E = 229.677,05m; deste, segue com a seguinte distância  0,06 m e 
azimute plano 99°27’44” até o M-1264, de coordenada N = 9.827.942,61m 
e E = 229.677,11m; deste, segue com a seguinte distância  41,41 m e 
azimute plano 93°34’19” até o M-1265, de coordenada N = 9.827.940,03m 
e E = 229.718,44m; deste, segue com a seguinte distância  0,23 m e 
azimute plano 92°29’22” até o M-1266, de coordenada N = 9.827.940,02m 
e E = 229.718,67m; deste, segue com a seguinte distância  30,73 m e 
azimute plano 90°54’49” até o M-1267, de coordenada N = 9.827.939,53m 
e E = 229.749,40m; deste, segue com a seguinte distância  0,09 m e 
azimute plano 90°00’00” até o M-1268, de coordenada N = 9.827.939,53m 
e E = 229.749,49m; deste, segue com a seguinte distância  0,32 m e 
azimute plano 88°12’36” até o M-1269, de coordenada N = 9.827.939,54m 
e E = 229.749,81m; deste, segue com a seguinte distância  0,32 m e 
azimute plano 84°38’39” até o M-1270, de coordenada N = 9.827.939,57m 
e E = 229.750,13m; deste, segue com a seguinte distância  20,30 m e 
azimute plano 82°30’02” até o M-1271, de coordenada N = 9.827.942,22m 
e E = 229.770,26m; deste, segue com a seguinte distância  0,22 m e 
azimute plano 79°41’43” até o M-1272, de coordenada N = 9.827.942,26m 
e E = 229.770,48m; deste, segue com a seguinte distância  0,54 m e 
azimute plano 77°14’33” até o M-1273, de coordenada N = 9.827.942,38m 
e E = 229.771,01m; deste, segue com a seguinte distância  13,24 m e 
azimute plano 73°46’09” até o M-1274, de coordenada N = 9.827.946,08m 
e E = 229.783,72m; deste, segue com a seguinte distância  0,34 m e 
azimute plano 71°01’47” até o M-1275, de coordenada N = 9.827.946,19m 
e E = 229.784,04m; deste, segue com a seguinte distância  0,43 m e 

azimute plano 68°11’55” até o M-1276, de coordenada N = 9.827.946,35m 
e E = 229.784,44m; deste, segue com a seguinte distância  0,44 m e 
azimute plano 62°51’01” até o M-1277, de coordenada N = 9.827.946,55m 
e E = 229.784,83m; deste, segue com a seguinte distância  0,19 m e 
azimute plano 57°59’41” até o M-1278, de coordenada N = 9.827.946,65m 
e E = 229.784,99m; deste, segue com a seguinte distância  4,62 m e 
azimute plano 57°43’08” até o M-1279, de coordenada N = 9.827.949,12m 
e E = 229.788,90m; deste, segue com a seguinte distância  14,15 m e 
azimute plano 57°45’31” até o M-1280, de coordenada N = 9.827.956,67m 
e E = 229.800,87m; deste, segue com a seguinte distância  0,35 m e 
azimute plano 55°24’28” até o M-1281, de coordenada N = 9.827.956,87m 
e E = 229.801,16m; deste, segue com a seguinte distância  0,34 m e 
azimute plano 52°07’30” até o M-1282, de coordenada N = 9.827.957,08m 
e E = 229.801,43m; deste, segue com a seguinte distância  31,11 m e 
azimute plano 49°55’41” até o M-1283, de coordenada N = 9.827.977,11m 
e E = 229.825,24m; deste, segue com a seguinte distância  0,04 m e 
azimute plano 56°18’36” até o M-1284, de coordenada N = 9.827.977,13m 
e E = 229.825,27m; deste, segue com a seguinte distância  29,23 m e 
azimute plano 49°30’33” até o M-1285, de coordenada N = 9.827.996,11m 
e E = 229.847,50m; deste, segue com a seguinte distância  0,05 m e 
azimute plano 53°07’48” até o M-1286, de coordenada N = 9.827.996,14m 
e E = 229.847,54m; deste, segue com a seguinte distância  16,23 m e 
azimute plano 49°01’24” até o M-1287, de coordenada N = 9.828.006,78m 
e E = 229.859,79m; deste, segue com a seguinte distância  5,76 m e 
azimute plano 49°00’38” até o M-1288, de coordenada N = 9.828.010,56m 
e E = 229.864,14m; deste, segue com a seguinte distância  5,35 m e 
azimute plano 49°00’56” até o M-1289, de coordenada N = 9.828.014,07m 
e E = 229.868,18m; deste, segue com a seguinte distância  0,40 m e 
azimute plano 47°02’43” até o M-1290, de coordenada N = 9.828.014,34m 
e E = 229.868,47m; deste, segue com a seguinte distância  67,22 m e 
azimute plano 44°28’54” até o M-1291, de coordenada N = 9.828.062,30m 
e E = 229.915,57m; deste, segue com a seguinte distância  0,40 m e 
azimute plano 40°54’52” até o M-1292, de coordenada N = 9.828.062,60m 
e E = 229.915,83m; deste, segue com a seguinte distância  0,07 m e 
azimute plano 45°00’00” até o M-1293, de coordenada N = 9.828.062,65m 
e E = 229.915,88m; deste, segue com a seguinte distância  28,45 m e 
azimute plano 39°05’38” até o M-1294, de coordenada N = 9.828.084,73m 
e E = 229.933,82m; deste, segue com a seguinte distância  29,69 m e 
azimute plano 40°50’01” até o M-1295, de coordenada N = 9.828.107,19m 
e E = 229.953,23m; deste, segue com a seguinte distância  20,45 m e 
azimute plano 45°07’08” até o M-1296, de coordenada N = 9.828.121,62m 
e E = 229.967,72m; deste, segue com a seguinte distância  12,27 m e 
azimute plano 68°14’31” até o M-1297, de coordenada N = 9.828.126,17m 
e E = 229.979,12m; deste, segue com a seguinte distância  12,70 m e 
azimute plano 89°57’18” até o M-1298, de coordenada N = 9.828.126,18m 
e E = 229.991,82m; deste, segue com a seguinte distância  22,11 m e 
azimute plano 104°30’50” até o M-1299, de coordenada N = 9.828.120,64m 
e E = 230.013,22m; deste, segue com a seguinte distância  28,50 m e 
azimute plano 110°15’35” até o M-1300, de coordenada N = 9.828.110,77m 
e E = 230.039,96m; deste, segue com a seguinte distância  38,17 m e 
azimute plano 111°45’35” até o M-1301, de coordenada N = 9.828.096,62m 
e E = 230.075,41m; deste, segue com a seguinte distância  0,16 m e 
azimute plano 108°26’06” até o M-1302, de coordenada N = 9.828.096,57m 
e E = 230.075,56m; deste, segue com a seguinte distância  0,29 m e 
azimute plano 107°49’08” até o M-1303, de coordenada N = 9.828.096,48m 
e E = 230.075,84m; deste, segue com a seguinte distância  51,43 m e 
azimute plano 106°35’45” até o M-1304, de coordenada N = 9.828.081,79m 
e E = 230.125,13m; deste, segue com a seguinte distância  0,58 m e 
azimute plano 102°50’52” até o M-1305, de coordenada N = 9.828.081,66m 
e E = 230.125,70m; deste, segue com a seguinte distância  13,15 m e 
azimute plano 99°53’58” até o M-1306, de coordenada N = 9.828.079,40m 
e E = 230.138,65m; deste, segue com a seguinte distância  17,43 m e 
azimute plano 99°52’43” até o M-1307, de coordenada N = 9.828.076,41m 
e E = 230.155,82m; deste, segue com a seguinte distância  6,01 m e 
azimute plano 99°52’12” até o M-1308, de coordenada N = 9.828.075,38m 
e E = 230.161,74m; deste, segue com a seguinte distância  0,42 m e 
azimute plano 96°47’20” até o M-1309, de coordenada N = 9.828.075,33m 
e E = 230.162,16m; deste, segue com a seguinte distância  23,93 m e 
azimute plano 94°59’11” até o M-1310, de coordenada N = 9.828.073,25m 
e E = 230.186,00m; deste, segue com a seguinte distância  0,44 m e 
azimute plano 92°36’09” até o M-1311, de coordenada N = 9.828.073,23m 
e E = 230.186,44m; deste, segue com a seguinte distância  0,32 m e 
azimute plano 88°12’36” até o M-1312, de coordenada N = 9.828.073,24m 
e E = 230.186,76m; deste, segue com a seguinte distância  24,95 m e 
azimute plano 86°18’02” até o M-1313, de coordenada N = 9.828.074,85m 
e E = 230.211,66m; deste, segue com a seguinte distância  0,21 m e 
azimute plano 84°33’35” até o M-1314, de coordenada N = 9.828.074,87m 
e E = 230.211,87m; deste, segue com a seguinte distância  29,84 m e 
azimute plano 83°51’48” até o M-1315, de coordenada N = 9.828.078,06m 
e E = 230.241,54m; deste, segue com a seguinte distância  0,34 m e 
azimute plano 81°38’03” até o M-1316, de coordenada N = 9.828.078,11m 
e E = 230.241,88m; deste, segue com a seguinte distância  0,40 m e 
azimute plano 78°24’28” até o M-1317, de coordenada N = 9.828.078,19m 
e E = 230.242,27m; deste, segue com a seguinte distância  23,00 m e 
azimute plano 75°20’29” até o M-1318, de coordenada N = 9.828.084,01m 
e E = 230.264,52m; deste, segue com a seguinte distância  0,47 m e 
azimute plano 72°43’07” até o M-1319, de coordenada N = 9.828.084,15m 
e E = 230.264,97m; deste, segue com a seguinte distância  0,15 m e 
azimute plano 70°20’46” até o M-1320, de coordenada N = 9.828.084,20m 
e E = 230.265,11m; deste, segue com a seguinte distância  17,10 m e 
azimute plano 68°14’09” até o M-1321, de coordenada N = 9.828.090,54m 
e E = 230.280,99m; deste, segue com a seguinte distância  0,25 m e 
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azimute plano 66°30’05” até o M-1322, de coordenada N = 9.828.090,64m 
e E = 230.281,22m; deste, segue com a seguinte distância  21,43 m e 
azimute plano 65°24’28” até o M-1323, de coordenada N = 9.828.099,56m 
e E = 230.300,71m; deste, segue com a seguinte distância  26,48 m e 
azimute plano 68°02’45” até o M-1324, de coordenada N = 9.828.109,46m 
e E = 230.325,27m; deste, segue com a seguinte distância  2,64 m e 
azimute plano 73°29’17” até o M-1325, de coordenada N = 9.828.110,21m 
e E = 230.327,80m; deste, segue com a seguinte distância  16,92 m e 
azimute plano 73°35’22” até o M-1326, de coordenada N = 9.828.114,99m 
e E = 230.344,03m; deste, segue com a seguinte distância  3,98 m e 
azimute plano 73°31’16” até o M-1327, de coordenada N = 9.828.116,12m 
e E = 230.347,85m; deste, segue com a seguinte distância  25,33 m e 
azimute plano 85°18’48” até o M-1328, de coordenada N = 9.828.118,19m 
e E = 230.373,10m; deste, segue com a seguinte distância  17,81 m e 
azimute plano 89°56’08” até o M-1329, de coordenada N = 9.828.118,21m 
e E = 230.390,91m; deste, segue com a seguinte distância  21,19 m e 
azimute plano 89°55’08” até o M-1330, de coordenada N = 9.828.118,24m 
e E = 230.412,10m; deste, segue com a seguinte distância  0,40 m e 
azimute plano 87°08’15” até o M-1331, de coordenada N = 9.828.118,26m 
e E = 230.412,50m; deste, segue com a seguinte distância  19,68 m e 
azimute plano 85°20’08” até o M-1332, de coordenada N = 9.828.119,86m 
e E = 230.432,11m; deste, segue com a seguinte distância  0,46 m e 
azimute plano 82°34’07” até o M-1333, de coordenada N = 9.828.119,92m 
e E = 230.432,57m; deste, segue com a seguinte distância  0,44 m e 
azimute plano 78°10’43” até o M-1334, de coordenada N = 9.828.120,01m 
e E = 230.433,00m; deste, segue com a seguinte distância  0,43 m e 
azimute plano 72°24’27” até o M-1335, de coordenada N = 9.828.120,14m 
e E = 230.433,41m; deste, segue com a seguinte distância  0,19 m e 
azimute plano 68°44’58” até o M-1336, de coordenada N = 9.828.120,21m 
e E = 230.433,59m; deste, segue com a seguinte distância  12,58 m e 
azimute plano 67°49’05” até o M-1337, de coordenada N = 9.828.124,96m 
e E = 230.445,24m; deste, segue com a seguinte distância  0,47 m e 
azimute plano 64°32’12” até o M-1338, de coordenada N = 9.828.125,16m 
e E = 230.445,66m; deste, segue com a seguinte distância  12,54 m e 
azimute plano 62°27’15” até o M-1339, de coordenada N = 9.828.130,96m 
e E = 230.456,78m; deste, segue com a seguinte distância  0,22 m e 
azimute plano 59°55’53” até o M-1340, de coordenada N = 9.828.131,07m 
e E = 230.456,97m; deste, segue com a seguinte distância  0,59 m e 
azimute plano 56°51’11” até o M-1341, de coordenada N = 9.828.131,39m 
e E = 230.457,46m; deste, segue com a seguinte distância  15,68 m e 
azimute plano 53°14’49” até o M-1342, de coordenada N = 9.828.140,77m 
e E = 230.470,02m; deste, segue com a seguinte distância  28,83 m e 
azimute plano 57°33’01” até o M-1343, de coordenada N = 9.828.156,24m 
e E = 230.494,35m; deste, segue com a seguinte distância  19,49 m e 
azimute plano 68°15’11” até o M-1344, de coordenada N = 9.828.163,46m 
e E = 230.512,45m; deste, segue com a seguinte distância  0,10 m e 
azimute plano 66°02’15” até o M-1345, de coordenada N = 9.828.163,50m 
e E = 230.512,54m; deste, segue com a seguinte distância  23,01 m e 
azimute plano 67°03’23” até o M-1346, de coordenada N = 9.828.172,47m 
e E = 230.533,73m; deste, segue com a seguinte distância  0,20 m e 
azimute plano 66°02’15” até o M-1347, de coordenada N = 9.828.172,55m 
e E = 230.533,91m; deste, segue com a seguinte distância  2,72 m e 
azimute plano 64°45’14” até o M-1348, de coordenada N = 9.828.173,71m 
e E = 230.536,37m; deste, segue com a seguinte distância  18,07 m e 
azimute plano 64°46’55” até o M-1349, de coordenada N = 9.828.181,41m 
e E = 230.552,72m; deste, segue com a seguinte distância  18,92 m e 
azimute plano 71°07’28” até o M-1350, de coordenada N = 9.828.187,53m 
e E = 230.570,62m; deste, segue com a seguinte distância  27,34 m e 
azimute plano 80°11’11” até o M-1351, de coordenada N = 9.828.192,19m 
e E = 230.597,56m; deste, segue com a seguinte distância  31,68 m e 
azimute plano 85°12’07” até o M-1352, de coordenada N = 9.828.194,84m 
e E = 230.629,13m; deste, segue com a seguinte distância  0,15 m e 
azimute plano 82°24’19” até o M-1353, de coordenada N = 9.828.194,86m 
e E = 230.629,28m; deste, segue com a seguinte distância  17,19 m e 
azimute plano 83°23’15” até o M-1354, de coordenada N = 9.828.196,84m 
e E = 230.646,36m; deste, segue com a seguinte distância  10,54 m e 
azimute plano 83°24’28” até o M-1355, de coordenada N = 9.828.198,05m 
e E = 230.656,83m; deste, segue com a seguinte distância  0,04 m e 
azimute plano 90°00’00” até o M-1356, de coordenada N = 9.828.198,05m 
e E = 230.656,87m; deste, segue com a seguinte distância  34,69 m e 
azimute plano 82°56’48” até o M-1357, de coordenada N = 9.828.202,31m 
e E = 230.691,30m; deste, segue com a seguinte distância  0,27 m e 
azimute plano 81°34’23” até o M-1358, de coordenada N = 9.828.202,35m 
e E = 230.691,57m; deste, segue com a seguinte distância  32,84 m e 
azimute plano 79°46’29” até o M-1359, de coordenada N = 9.828.208,18m 
e E = 230.723,89m; deste, segue com a seguinte distância  0,39 m e 
azimute plano 78°06’41” até o M-1360, de coordenada N = 9.828.208,26m 
e E = 230.724,27m; deste, segue com a seguinte distância  33,40 m e 
azimute plano 75°19’38” até o M-1361, de coordenada N = 9.828.216,72m 
e E = 230.756,58m; deste, segue com a seguinte distância  0,38 m e 
azimute plano 73°00’33” até o M-1362, de coordenada N = 9.828.216,83m 
e E = 230.756,94m; deste, segue com a seguinte distância  30,81 m e 
azimute plano 70°58’58” até o M-1363, de coordenada N = 9.828.226,87m 
e E = 230.786,07m; deste, segue com a seguinte distância  0,09 m e 
azimute plano 71°33’54” até o M-1364, de coordenada N = 9.828.226,90m 
e E = 230.786,16m; deste, segue com a seguinte distância  0,51 m e 
azimute plano 66°56’55” até o M-1365, de coordenada N = 9.828.227,10m 
e E = 230.786,63m; deste, segue com a seguinte distância  25,60 m e 
azimute plano 64°02’07” até o M-1366, de coordenada N = 9.828.238,31m 
e E = 230.809,65m; deste, segue com a seguinte distância  0,90 m e 
azimute plano 63°43’07” até o M-1367, de coordenada N = 9.828.238,71m 
e E = 230.810,46m; deste, segue com a seguinte distância  0,13 m e 

azimute plano 63°26’06” até o M-1368, de coordenada N = 9.828.238,77m 
e E = 230.810,58m; deste, segue com a seguinte distância  27,39 m e 
azimute plano 62°32’12” até o M-1369, de coordenada N = 9.828.251,40m 
e E = 230.834,88m; deste, segue com a seguinte distância  28,81 m e 
azimute plano 63°58’39” até o M-1370, de coordenada N = 9.828.264,04m 
e E = 230.860,77m; deste, segue com a seguinte distância  0,04 m e 
azimute plano 63°26’06” até o M-1371, de coordenada N = 9.828.264,06m 
e E = 230.860,81m; deste, segue com a seguinte distância  39,05 m e 
azimute plano 63°31’13” até o M-1372, de coordenada N = 9.828.281,47m 
e E = 230.895,76m; deste, segue com a seguinte distância  0,21 m e 
azimute plano 60°56’43” até o M-1373, de coordenada N = 9.828.281,57m 
e E = 230.895,94m; deste, segue com a seguinte distância  13,59 m e 
azimute plano 61°11’28” até o M-1374, de coordenada N = 9.828.288,12m 
e E = 230.907,85m; deste, segue com a seguinte distância  44,10 m e 
azimute plano 61°11’29” até o M-1375, de coordenada N = 9.828.309,37m 
e E = 230.946,49m; deste, segue com a seguinte distância  26,81 m e 
azimute plano 68°28’06” até o M-1376, de coordenada N = 9.828.319,21m 
e E = 230.971,43m; deste, segue com a seguinte distância  25,26 m e 
azimute plano 73°06’27” até o M-1377, de coordenada N = 9.828.326,55m 
e E = 230.995,60m; deste, segue com a seguinte distância  0,28 m e 
azimute plano 70°54’23” até o M-1378, de coordenada N = 9.828.326,64m 
e E = 230.995,86m; deste, segue com a seguinte distância  0,31 m e 
azimute plano 67°31’14” até o M-1379, de coordenada N = 9.828.326,76m 
e E = 230.996,15m; deste, segue com a seguinte distância  0,32 m e 
azimute plano 64°13’50” até o M-1380, de coordenada N = 9.828.326,90m 
e E = 230.996,44m; deste, segue com a seguinte distância  15,85 m e 
azimute plano 62°41’28” até o M-1381, de coordenada N = 9.828.334,17m 
e E = 231.010,52m; deste, segue com a seguinte distância  28,00 m e 
azimute plano 68°06’27” até o M-1382, de coordenada N = 9.828.344,61m 
e E = 231.036,50m; deste, segue com a seguinte distância  0,35 m e 
azimute plano 66°22’14” até o M-1383, de coordenada N = 9.828.344,75m 
e E = 231.036,82m; deste, segue com a seguinte distância  0,36 m e 
azimute plano 62°01’14” até o M-1384, de coordenada N = 9.828.344,92m 
e E = 231.037,14m; deste, segue com a seguinte distância  0,18 m e 
azimute plano 60°38’32” até o M-1385, de coordenada N = 9.828.345,01m 
e E = 231.037,30m; deste, segue com a seguinte distância  71,31 m e 
azimute plano 57°49’00” até o M-1386, de coordenada N = 9.828.382,99m 
e E = 231.097,65m; deste, segue com a seguinte distância  0,37 m e 
azimute plano 55°53’08” até o M-1387, de coordenada N = 9.828.383,20m 
e E = 231.097,96m; deste, segue com a seguinte distância  53,29 m e 
azimute plano 53°34’39” até o M-1388, de coordenada N = 9.828.414,84m 
e E = 231.140,84m; deste, segue com a seguinte distância  0,31 m e 
azimute plano 52°45’55” até o M-1389, de coordenada N = 9.828.415,03m 
e E = 231.141,09m; deste, segue com a seguinte distância  0,37 m e 
azimute plano 47°12’09” até o M-1390, de coordenada N = 9.828.415,28m 
e E = 231.141,36m; deste, segue com a seguinte distância  0,37 m e 
azimute plano 43°55’09” até o M-1391, de coordenada N = 9.828.415,55m 
e E = 231.141,62m; deste, segue com a seguinte distância  43,92 m e 
azimute plano 41°29’34” até o M-1392, de coordenada N = 9.828.448,45m 
e E = 231.170,72m; deste, segue com a seguinte distância  42,26 m e 
azimute plano 50°31’52” até o M-1393, de coordenada N = 9.828.475,31m 
e E = 231.203,34m; deste, segue com a seguinte distância  34,49 m e 
azimute plano 50°32’28” até o M-1394, de coordenada N = 9.828.497,23m 
e E = 231.229,97m; deste, segue com a seguinte distância  0,06 m e 
azimute plano 45°00’00” até o M-1395, de coordenada N = 9.828.497,27m 
e E = 231.230,01m; deste, segue com a seguinte distância  57,63 m e 
azimute plano 49°50’08” até o M-1396, de coordenada N = 9.828.534,44m 
e E = 231.274,05m; deste, segue com a seguinte distância  3,52 m e 
azimute plano 49°50’24” até o M-1397, de coordenada N = 9.828.536,71m 
e E = 231.276,74m; deste, segue com a seguinte distância  40,68 m e 
azimute plano 53°23’42” até o M-1398, de coordenada N = 9.828.560,97m e 
E = 231.309,40m; deste, segue com a seguinte distância  17,42 m e azimute 
plano 53°22’48” até o M-1399, de coordenada N = 9.828.571,36m e E = 
231.323,38m; deste, segue com a seguinte distância  57,18 m e azimute 
plano 55°42’15” até o M-1400, de coordenada N = 9.828.603,58m e E = 
231.370,62m; deste, segue com a seguinte distância  12,89 m e azimute 
plano 55°40’53” até o M-1401, de coordenada N = 9.828.610,85m e E = 
231.381,27m; deste, segue com a seguinte distância  0,16 m e azimute plano 
55°18’17” até o M-1402, de coordenada N = 9.828.610,94m e E = 
231.381,40m; deste, segue com a seguinte distância  54,34 m e azimute 
plano 53°55’54” até o M-1403, de coordenada N = 9.828.642,93m e E = 
231.425,32m; deste, segue com a seguinte distância 11,21 m e azimute pla-
no 53°55’39” até o M-1404, de coordenada N = 9.828.649,53m e E = 
231.434,38m; deste, segue com a seguinte distância  50,35 m e azimute 
plano 60°20’03” até o M-1405, de coordenada N = 9.828.674,45m e E = 
231.478,13m; deste, segue com a seguinte distância  47,30 m e azimute 
plano 72°47’41” até o M-1406, de coordenada N = 9.828.688,44m e E = 
231.523,31m; deste, segue com a seguinte distâncias 32,41 m e azimute 
plano 81°51’27” m até o M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema U T M, 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 in-
cidentes 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 São Miguel do Guamá.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 725643
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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 rEcoNHEciMENTo dE doMiNio colETiVo, EM 
QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNa-
ÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2012/94830

aSSociaÇÃo dE 
QUiloMBoS da co-

MUNidadE criSTÃ dE 
BaliEiro

coMUNida-
dE criSTÃ 
BaliEiro

2998ha29a-
90ca BaGrE 1752

 

2016/377807

aSSociaÇÃo dE 
MoradorES E aGricUl-
TorES rEMaNEScENTE 

dE QUiloMBoS SÃo 
BENEdiTo

coMU-
NidadE 

rEMaNES-
cENTE dE 
QUiloMBo 
SÃo BENE-

diTo

3379ha09a-
32ca caMETá 1751

Belém(Pa), 08/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 725867
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2016/438777 carloS alBErTo 
ToZZi MilaNEZE

faZENda 
MUTUM 429,8933Ha GoiaNESia 

do Pará 1746/2021

2016/438812 oSMar PaSSaMaNi faZENda 
ESTEio 1084,3450Ha GoiaNESia 

do Pará 1747/2021

Belém(Pa), 08/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 725707
Portaria N° 1744 de 08 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 rondon do Pará, abrangendo uma 
área de 1.173,6028 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/1127856.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.173,6028 ha (um mil, 
cento e setenta e três hectares, sessenta ares e vinte e oito centiares), 
denominada GlEBa ValE do Sol, localizada no Município rondon do Pará, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-
se a descrição deste perímetro no marco M-001, de coordenada N = 
9.486.144,34m e E = 818.776,06m; deste, segue confrontando com a 
fazenda formosa (Matrícula: 1.285, livro 2 - SiGEf), com a seguinte dis-
tância: 14,38 m e azimute plano 180°02’23” até o marco M-002, de coor-
denada N = 9.486.129,96m e E = 818.776,05m; 2,32 m e azimute plano 
180°00’00” até o marco M-003, de coordenada N = 9.486.127,64m e E = 
818.776,05m; 62,96 m e azimute plano 180°00’33” até o marco M-004, de 
coordenada N = 9.486.064,68m e E = 818.776,04m; 34,92 m e azimute 
plano 180°00’59” até o marco M-005, de coordenada N = 9.486.029,76m 
e E = 818.776,03m; 106,38 m e azimute plano 180°00’39” até o marco 
M-006, de coordenada N = 9.485.923,38m e E = 818.776,01m; 434,97 m 
e azimute plano 180°00’47” até o marco M-007, de coordenada N = 
9.485.488,41m e E = 818.775,91m; 487,37 m e azimute plano 180°00’47” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.485.001,04m e E = 818.775,80m; 
22,22 m e azimute plano 180°01’33” até o marco M-009, de coordenada N 
= 9.484.978,82m e E = 818.775,79m; 788,50 m e azimute plano 
180°00’47” até o marco M-010, de coordenada N = 9.484.190,32m e E = 
818.775,61m; 685,74 m e azimute plano 180°00’45” até o marco M-011, 
de coordenada N = 9.483.504,58m e E = 818.775,46m; 625,48 m e 

azimute plano 125°10’49” até o marco M-012, de coordenada N = 
9.483.144,21m e E = 819.286,69m; 9,75 m e azimute plano 125°11’22” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.483.138,59m e E = 819.294,66m; 
5,94 m e azimute plano 125°08’03” até o marco M-014, de coordenada N 
= 9.483.135,17m e E = 819.299,52m; 29,28 m e azimute plano 125°10’58” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.483.118,30m e E = 819.323,45m; 
0,10 m e azimute plano 126°52’12” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.483.118,24m e E = 819.323,53m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido Norte-Sul) da Estrada Sem denominação, com a seguinte distân-
cia: 45,18 m e azimute plano 179°41’44” até o marco M-017, de coorde-
nada N = 9.483.073,06m e E = 819.323,77m; 58,34 m e azimute plano 
179°39’23” até o marco M-018, de coordenada N = 9.483.014,72m e E = 
819.324,12m; 142,85 m e azimute plano 179°02’43” até o marco M-019, 
de coordenada N = 9.482.871,89m e E = 819.326,50m; 142,78 m e 
azimute plano 180°19’16” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.482.729,11m e E = 819.325,70m; 153,11 m e azimute plano 180°35’29” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.482.576,01m e E = 819.324,12m; 
126,20 m e azimute plano 181°48’10” até o marco M-022, de coordenada 
N = 9.482.449,87m e E = 819.320,15m; 0,15 m e azimute plano 
180°00’00” até o marco M-023, de coordenada N = 9.482.449,72m e E = 
819.320,15m; 81,79 m e azimute plano 180°33’37” até o marco M-024, de 
coordenada N = 9.482.367,93m e E = 819.319,35m; 0,34 m e azimute 
plano 178°18’55” até o marco M-025, de coordenada N = 9.482.367,59m 
e E = 819.319,36m; 36,46 m e azimute plano 177°31’00” até o marco 
M-026, de coordenada N = 9.482.331,16m e E = 819.320,94m; 41,01 m 
e azimute plano 178°53’46” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.482.290,16m e E = 819.321,73m; 144,17 m e azimute plano 181°53’17” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.482.146,07m e E = 819.316,98m; 
26,90 m e azimute plano 185°01’57” até o marco M-029, de coordenada N 
= 9.482.119,27m e E = 819.314,62m; 0,61 m e azimute plano 182°48’56” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.482.118,66m e E = 819.314,59m; 
0,84 m e azimute plano 176°35’37” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.482.117,82m e E = 819.314,64m; 19,63 m e azimute plano 173°09’13” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.482.098,33m e E = 819.316,98m; 
87,76 m e azimute plano 178°58’06” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.482.010,58m e E = 819.318,56m; 169,90 m e azimute plano 
178°55’39” até o marco M-034, de coordenada N = 9.481.840,71m e E = 
819.321,74m; 0,16 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-035, de 
coordenada N = 9.481.840,55m e E = 819.321,74m; 56,41 m e azimute 
plano 177°34’55” até o marco M-036, de coordenada N = 9.481.784,19m 
e E = 819.324,12m; 75,29 m e azimute plano 177°35’13” até o marco 
M-037, de coordenada N = 9.481.708,97m e E = 819.327,29m; 72,74 m 
e azimute plano 180°37’20” até o marco M-038, de coordenada N = 
9.481.636,23m e E = 819.326,50m; 59,47 m e azimute plano 182°17’37” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.481.576,81m e E = 819.324,12m; 
0,28 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-040, de coordenada N 
= 9.481.576,53m e E = 819.324,12m; 0,35 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.481.576,18m e E = 819.324,12m; 
48,20 m e azimute plano 177°10’53” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.481.528,04m e E = 819.326,49m; 53,72 m e azimute plano 181°41’07” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.481.474,34m e E = 819.324,91m; 
0,16 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.481.474,18m e E = 819.324,91m; 126,23 m e azimute plano 
180°21’31” até o marco M-045, de coordenada N = 9.481.347,95m e E = 
819.324,12m; 0,21 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-046, de 
coordenada N = 9.481.347,74m e E = 819.324,12m; 120,60 m e azimute 
plano 178°29’38” até o marco M-047, de coordenada N = 9.481.227,18m 
e E = 819.327,29m; 91,87 m e azimute plano 180°00’00” até o marco 
M-048, de coordenada N = 9.481.135,31m e E = 819.327,29m; 50,44 m 
e azimute plano 181°47’42” até o marco M-049, de coordenada N = 
9.481.084,89m e E = 819.325,71m; 43,50 m e azimute plano 186°13’00” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.481.041,65m e E = 819.321,00m; 
52,85 m e azimute plano 188°37’09” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.480.989,40m e E = 819.313,08m; 1,04 m e azimute plano 184°23’55” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.480.988,36m e E = 819.313,00m; 
0,32 m e azimute plano 178°12’36” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.480.988,04m e E = 819.313,01m; 52,44 m e azimute plano 177°23’56” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.480.935,65m e E = 819.315,39m; 
34,96 m e azimute plano 177°23’35” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.480.900,73m e E = 819.316,98m; 0,22 m e azimute plano 177°23’51” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.480.900,51m e E = 819.316,99m; 
61,88 m e azimute plano 175°35’52” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.480.838,81m e E = 819.321,74m; 49,81 m e azimute plano 179°05’28” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.480.789,01m e E = 819.322,53m; 
0,18 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.480.788,83m e E = 819.322,53m; 37,16 m e azimute plano 177°33’48” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.480.751,70m e E = 819.324,11m; 
77,63 m e azimute plano 180°34’59” até o marco M-061, de coordenada N 
= 9.480.674,07m e E = 819.323,32m; 103,20 m e azimute plano 
180°00’00” até o marco M-062, de coordenada N = 9.480.570,87m e E = 
819.323,32m; 119,66 m e azimute plano 180°22’42” até o marco M-063, 
de coordenada N = 9.480.451,21m e E = 819.322,53m; 83,31 m e azimu-
te plano 183°16’07” até o marco M-064, de coordenada N = 9.480.368,04m 
e E = 819.317,78m; 0,40 m e azimute plano 181°25’56” até o marco 
M-065, de coordenada N = 9.480.367,64m e E = 819.317,77m; 0,23 m e 
azimute plano 180°00’00” até o marco M-066, de coordenada N = 
9.480.367,41m e E = 819.317,77m; 60,26 m e azimute plano 178°05’19” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.480.307,18m e E = 819.319,78m; 
35,04 m e azimute plano 178°06’10” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.480.272,16m e E = 819.320,94m; 0,56 m e azimute plano 174°53’52” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.480.271,60m e E = 819.320,99m; 
63,12 m e azimute plano 173°30’16” até o marco M-070, de coordenada N 



 diário oficial Nº 34.760  51 Terça-feira, 09 DE NOVEMBRO DE 2021

= 9.480.208,89m e E = 819.328,13m; 0,99 m e azimute plano 169°29’15” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.480.207,92m e E = 819.328,31m; 
0,99 m e azimute plano 161°12’00” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.480.206,98m e E = 819.328,63m; 47,31 m e azimute plano 157°18’37” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.480.163,33m e E = 819.346,88m; 
0,86 m e azimute plano 153°44’00” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.480.162,56m e E = 819.347,26m; 25,62 m e azimute plano 150°15’08” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.480.140,32m e E = 819.359,97m; 
1,24 m e azimute plano 145°09’33” até o marco M-076, de coordenada N 
= 9.480.139,30m e E = 819.360,68m; 1,17 m e azimute plano 135°00’00” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.480.138,47m e E = 819.361,51m; 
4,21 m e azimute plano 130°22’48” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.480.135,74m e E = 819.364,72m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido leste-oeste) da Estrada Sem denominação (que confronta com a 
Gleba Estadual fazenda fraternidade), com a seguinte distância: 31,44 m 
e azimute plano 280°08’54” até o marco M-079, de coordenada N = 
9.480.141,28m e E = 819.333,77m; 28,29 m e azimute plano 290°56’24” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.480.151,39m e E = 819.307,35m; 
0,87 m e azimute plano 286°45’45” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.480.151,64m e E = 819.306,52m; 68,39 m e azimute plano 283°23’32” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.480.167,48m e E = 819.239,99m; 
140,14 m e azimute plano 285°46’01” até o marco M-083, de coordenada 
N = 9.480.205,56m e E = 819.105,12m; 94,41 m e azimute plano 
284°37’14” até o marco M-084, de coordenada N = 9.480.229,39m e E = 
819.013,77m; 0,44 m e azimute plano 283°05’31” até o marco M-085, de 
coordenada N = 9.480.229,49m e E = 819.013,34m; 53,85 m e azimute 
plano 280°59’04” até o marco M-086, de coordenada N = 9.480.239,75m 
e E = 818.960,48m; 47,39 m e azimute plano 286°19’27” até o marco 
M-087, de coordenada N = 9.480.253,07m e E = 818.915,00m; 40,47 m 
e azimute plano 290°33’28” até o marco M-088, de coordenada N = 
9.480.267,28m e E = 818.877,11m; 0,27 m e azimute plano 289°47’56” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.480.267,37m e E = 818.876,86m; 
94,38 m e azimute plano 288°07’54” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.480.296,74m e E = 818.787,17m; 0,22 m e azimute plano 285°56’43” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.480.296,80m e E = 818.786,96m; 
73,66 m e azimute plano 286°17’22” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.480.317,46m e E = 818.716,26m; 60,15 m e azimute plano 285°19’07” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.480.333,35m e E = 818.658,25m; 
0,34 m e azimute plano 283°37’37” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.480.333,43m e E = 818.657,92m; 65,69 m e azimute plano 282°31’40” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.480.347,68m e E = 818.593,79m; 
75,43 m e azimute plano 285°12’09” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.480.367,46m e E = 818.521,00m; 77,76 m e azimute plano 286°35’21” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.480.389,66m e E = 818.446,48m; 
110,23 m e azimute plano 286°44’24” até o marco M-098, de coordenada 
N = 9.480.421,41m e E = 818.340,92m; 0,22 m e azimute plano 
285°56’43” até o marco M-099, de coordenada N = 9.480.421,47m e E = 
818.340,71m; 178,27 m e azimute plano 284°57’50” até o marco M-100, 
de coordenada N = 9.480.467,50m e E = 818.168,49m; 87,04 m e azimu-
te plano 285°18’09” até o marco M-101, de coordenada N = 9.480.490,47m 
e E = 818.084,54m; 78,38 m e azimute plano 288°15’08” até o marco 
M-102, de coordenada N = 9.480.515,02m e E = 818.010,10m; 0,40 m e 
azimute plano 286°08’40” até o marco M-103, de coordenada N = 
9.480.515,13m e E = 818.009,72m; 104,33 m e azimute plano 284°59’14” 
até o marco M-104, de coordenada N = 9.480.542,11m e E = 817.908,94m; 
31,81 m e azimute plano 285°20’48” até o marco M-105, de coordenada N 
= 9.480.550,53m e E = 817.878,26m; 40,13 m e azimute plano 285°21’33” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.480.561,16m e E = 817.839,56m; 
53,85 m e azimute plano 285°20’41” até o marco M-107, de coordenada N 
= 9.480.575,41m e E = 817.787,63m; 82,22 m e azimute plano 287°23’17” 
até o marco M-108, de coordenada N = 9.480.599,98m e E = 817.709,17m; 
0,28 m e azimute plano 286°30’16” até o marco M-109, de coordenada N 
= 9.480.600,06m e E = 817.708,90m; 60,84 m e azimute plano 285°07’17” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.480.615,93m e E = 817.650,17m; 
0,20 m e azimute plano 284°44’37” até o marco M-111, de coordenada N 
= 9.480.615,98m e E = 817.649,98m; 91,18 m e azimute plano 283°33’17” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.480.637,35m e E = 817.561,34m; 
30,60 m e azimute plano 287°58’02” até o marco M-113, de coordenada N 
= 9.480.646,79m e E = 817.532,23m; 0,28 m e azimute plano 286°30’16” 
até o marco M-114, de coordenada N = 9.480.646,87m e E = 817.531,96m; 
111,96 m e azimute plano 285°36’41” até o marco M-115, de coordenada 
N = 9.480.677,00m e E = 817.424,13m; 83,21 m e azimute plano 
287°44’41” até o marco M-116, de coordenada N = 9.480.702,36m e E = 
817.344,88m; 0,55 m e azimute plano 285°48’09” até o marco M-117, de 
coordenada N = 9.480.702,51m e E = 817.344,35m; 86,28 m e azimute 
plano 283°15’59” até o marco M-118, de coordenada N = 9.480.722,31m 
e E = 817.260,37m; 174,75 m e azimute plano 285°48’13” até o marco 
M-119, de coordenada N = 9.480.769,90m e E = 817.092,23m; 9,98 m e 
azimute plano 285°38’16” até o marco M-120, de coordenada N = 
9.480.772,59m e E = 817.082,62m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido Sul-Norte) da Estrada Sem denominação, com a seguinte distân-
cia: 33,23 m e azimute plano 14°03’11” até o marco M-121, de coordena-
da N = 9.480.804,83m e E = 817.090,69m; 45,71 m e azimute plano 
23°18’02” até o marco M-122, de coordenada N = 9.480.846,81m e E = 
817.108,77m; 47,91 m e azimute plano 32°10’26” até o marco M-123, de 
coordenada N = 9.480.887,36m e E = 817.134,28m; 0,32 m e azimute 
plano 29°44’42” até o marco M-124, de coordenada N = 9.480.887,64m e 
E = 817.134,44m; 47,76 m e azimute plano 29°03’38” até o marco M-125, 
de coordenada N = 9.480.929,39m e E = 817.157,64m; 26,37 m e azimu-
te plano 28°29’21” até o marco M-126, de coordenada N = 9.480.952,57m 
e E = 817.170,22m; 0,47 m e azimute plano 26°33’54” até o marco M-127, 
de coordenada N = 9.480.952,99m e E = 817.170,43m; 26,11 m e azimu-

te plano 24°40’15” até o marco M-128, de coordenada N = 9.480.976,72m 
e E = 817.181,33m; 80,69 m e azimute plano 38°05’03” até o marco 
M-129, de coordenada N = 9.481.040,23m e E = 817.231,10m; 0,65 m e 
azimute plano 34°55’10” até o marco M-130, de coordenada N = 
9.481.040,76m e E = 817.231,47m; 57,26 m e azimute plano 32°46’47” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.481.088,90m e E = 817.262,47m; 
60,08 m e azimute plano 35°36’19” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.481.137,75m e E = 817.297,45m; 38,81 m e azimute plano 34°46’01” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.481.169,63m e E = 817.319,58m; 
24,10 m e azimute plano 46°04’33” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.481.186,35m e E = 817.336,94m; 0,74 m e azimute plano 42°47’51” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.481.186,89m e E = 817.337,44m; 
0,98 m e azimute plano 36°17’07” até o marco M-136, de coordenada N = 
9.481.187,68m e E = 817.338,02m; 24,96 m e azimute plano 32°00’11” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.481.208,85m e E = 817.351,25m; 
0,89 m e azimute plano 28°18’03” até o marco M-138, de coordenada N = 
9.481.209,63m e E = 817.351,67m; 0,89 m e azimute plano 21°05’02” até 
o marco M-139, de coordenada N = 9.481.210,46m e E = 817.351,99m; 
4,61 m e azimute plano 17°24’48” até o marco M-140, de coordenada N = 
9.481.214,86m e E = 817.353,37m; 55,02 m e azimute plano 17°25’50” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.481.267,35m e E = 817.369,85m; 
0,19 m e azimute plano 15°31’27” até o marco M-142, de coordenada N = 
9.481.267,53m e E = 817.369,90m; 87,30 m e azimute plano 15°49’38” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.481.351,52m e E = 817.393,71m; 
73,60 m e azimute plano 16°09’26” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.481.422,21m e E = 817.414,19m; 129,44 m e azimute plano 17°14’02” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.481.545,84m e E = 817.452,54m; 
0,22 m e azimute plano 15°56’43” até o marco M-146, de coordenada N = 
9.481.546,05m e E = 817.452,60m; 50,02 m e azimute plano 15°30’12” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.481.594,25m e E = 817.465,97m; 
deste, segue confrontando com Quem de direito, com a seguinte distância: 
11,88 m e azimute plano 300°03’43” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.481.600,20m e E = 817.455,69m; 8,02 m e azimute plano 299°59’02” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.481.604,21m e E = 817.448,74m; 
201,71 m e azimute plano 300°00’39” até o marco M-150, de coordenada 
N = 9.481.705,10m e E = 817.274,07m; 219,64 m e azimute plano 
20°51’07” até o marco M-151, de coordenada N = 9.481.910,35m e E = 
817.352,25m; 95,63 m e azimute plano 20°17’17” até o marco M-152, de 
coordenada N = 9.482.000,05m e E = 817.385,41m; 68,96 m e azimute 
plano 20°17’16” até o marco M-153, de coordenada N = 9.482.064,73m e 
E = 817.409,32m; 206,22 m e azimute plano 20°17’24” até o marco 
M-154, de coordenada N = 9.482.258,15m e E = 817.480,83m; 179,07 m 
e azimute plano 125°00’29” até o marco M-155, de coordenada N = 
9.482.155,42m e E = 817.627,50m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido Sul-Norte) da Estrada Sem denominação, com a seguinte distân-
cia: 33,39 m e azimute plano 16°39’18” até o marco M-156, de coordena-
da N = 9.482.187,41m e E = 817.637,07m; 43,17 m e azimute plano 
18°42’43” até o marco M-157, de coordenada N = 9.482.228,30m e E = 
817.650,92m; 0,35 m e azimute plano 16°23’22” até o marco M-158, de 
coordenada N = 9.482.228,64m e E = 817.651,02m; 72,93 m e azimute 
plano 15°48’38” até o marco M-159, de coordenada N = 9.482.298,81m e 
E = 817.670,89m; 59,44 m e azimute plano 14°44’49” até o marco M-160, 
de coordenada N = 9.482.356,29m e E = 817.686,02m; 73,68 m e azimu-
te plano 14°05’00” até o marco M-161, de coordenada N = 9.482.427,76m 
e E = 817.703,95m; 53,10 m e azimute plano 17°06’27” até o marco 
M-162, de coordenada N = 9.482.478,51m e E = 817.719,57m; 18,56 m 
e azimute plano 17°04’40” até o marco M-163, de coordenada N = 
9.482.496,25m e E = 817.725,02m; 44,02 m e azimute plano 19°15’29” 
até o marco M-164, de coordenada N = 9.482.537,81m e E = 817.739,54m; 
42,69 m e azimute plano 18°59’12” até o marco M-165, de coordenada N 
= 9.482.578,18m e E = 817.753,43m; 0,63 m e azimute plano 16°41’57” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.482.578,78m e E = 817.753,61m; 
49,60 m e azimute plano 13°51’25” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.482.626,94m e E = 817.765,49m; 45,09 m e azimute plano 16°03’19” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.482.670,27m e E = 817.777,96m; 
37,66 m e azimute plano 19°23’16” até o marco M-169, de coordenada N 
= 9.482.705,79m e E = 817.790,46m; 0,42 m e azimute plano 18°00’15” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.482.706,19m e E = 817.790,59m; 
33,75 m e azimute plano 15°56’35” até o marco M-171, de coordenada N 
= 9.482.738,64m e E = 817.799,86m; 57,42 m e azimute plano 15°18’34” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.482.794,02m e E = 817.815,02m; 
68,38 m e azimute plano 19°07’55” até o marco M-173, de coordenada N 
= 9.482.858,62m e E = 817.837,43m; 0,42 m e azimute plano 18°00’15” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.482.859,02m e E = 817.837,56m; 
43,99 m e azimute plano 15°42’27” até o marco M-175, de coordenada N 
= 9.482.901,37m e E = 817.849,47m; 35,01 m e azimute plano 15°21’15” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.482.935,13m e E = 817.858,74m; 
0,66 m e azimute plano 12°20’21” até o marco M-177, de coordenada N = 
9.482.935,77m e E = 817.858,88m; 0,38 m e azimute plano 8°58’21” até 
o marco M-178, de coordenada N = 9.482.936,15m e E = 817.858,94m; 
16,66 m e azimute plano 6°49’35” até o marco M-179, de coordenada N = 
9.482.952,69m e E = 817.860,92m; 1,05 m e azimute plano 2°43’35” até 
o marco M-180, de coordenada N = 9.482.953,74m e E = 817.860,97m; 
1,05 m e azimute plano 353°57’44” até o marco M-181, de coordenada N 
= 9.482.954,78m e E = 817.860,86m; 1,06 m e azimute plano 345°10’25” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.482.955,80m e E = 817.860,59m; 
1,06 m e azimute plano 336°35’16” até o marco M-183, de coordenada N 
= 9.482.956,77m e E = 817.860,17m; 15,68 m e azimute plano 332°22’21” 
até o marco M-184, de coordenada N = 9.482.970,66m e E = 817.852,90m; 
0,92 m e azimute plano 328°23’33” até o marco M-185, de coordenada N 
= 9.482.971,44m e E = 817.852,42m; 0,92 m e azimute plano 321°08’48” 
até o marco M-186, de coordenada N = 9.482.972,16m e E = 817.851,84m; 
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47,59 m e azimute plano 317°14’22” até o marco M-187, de coordenada N 
= 9.483.007,10m e E = 817.819,53m; 38,80 m e azimute plano 319°49’46” 
até o marco M-188, de coordenada N = 9.483.036,75m e E = 817.794,50m; 
1,20 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-189, de coordenada N 
= 9.483.037,60m e E = 817.793,65m; 0,19 m e azimute plano 306°15’14” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.483.037,71m e E = 817.793,50m; 
57,44 m e azimute plano 308°27’15” até o marco M-191, de coordenada N 
= 9.483.073,43m e E = 817.748,52m; 0,19 m e azimute plano 308°39’35” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.483.073,55m e E = 817.748,37m; 
29,76 m e azimute plano 306°52’25” até o marco M-193, de coordenada N 
= 9.483.091,41m e E = 817.724,56m; 0,59 m e azimute plano 303°57’33” 
até o marco M-194, de coordenada N = 9.483.091,74m e E = 817.724,07m; 
52,31 m e azimute plano 302°05’20” até o marco M-195, de coordenada N 
= 9.483.119,53m e E = 817.679,75m; 28,03 m e azimute plano 301°52’31” 
até o marco M-196, de coordenada N = 9.483.134,33m e E = 817.655,95m; 
37,55 m e azimute plano 314°59’21” até o marco M-197, de coordenada N 
= 9.483.160,88m e E = 817.629,39m; 0,61 m e azimute plano 312°20’13” 
até o marco M-198, de coordenada N = 9.483.161,29m e E = 817.628,94m; 
0,73 m e azimute plano 307°11’05” até o marco M-199, de coordenada N 
= 9.483.161,73m e E = 817.628,36m; 31,92 m e azimute plano 304°01’07” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.483.179,59m e E = 817.601,90m; 
0,35 m e azimute plano 303°13’54” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.483.179,78m e E = 817.601,61m; 33,25 m e azimute plano 301°08’49” 
até o marco M-202, de coordenada N = 9.483.196,98m e E = 817.573,15m; 
40,03 m e azimute plano 300°48’24” até o marco M-203, de coordenada N 
= 9.483.217,48m e E = 817.538,77m; 24,01 m e azimute plano 301°29’30” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.483.230,02m e E = 817.518,30m; 
0,19 m e azimute plano 302°00’19” até o marco M-205, de coordenada N 
= 9.483.230,12m e E = 817.518,14m; 0,49 m e azimute plano 298°08’30” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.483.230,35m e E = 817.517,71m; 
26,58 m e azimute plano 295°55’43” até o marco M-207, de coordenada N 
= 9.483.241,97m e E = 817.493,81m; 21,51 m e azimute plano 306°33’01” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.483.254,78m e E = 817.476,53m; 
43,09 m e azimute plano 307°33’41” até o marco M-209, de coordenada N 
= 9.483.281,05m e E = 817.442,37m; 52,79 m e azimute plano 311°27’09” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.483.316,00m e E = 817.402,80m; 
33,62 m e azimute plano 310°14’47” até o marco M-211, de coordenada N 
= 9.483.337,72m e E = 817.377,14m; 36,70 m e azimute plano 314°16’17” 
até o marco M-212, de coordenada N = 9.483.363,34m e E = 817.350,86m; 
0,26 m e azimute plano 313°27’07” até o marco M-213, de coordenada N 
= 9.483.363,52m e E = 817.350,67m; 37,40 m e azimute plano 312°08’19” 
até o marco M-214, de coordenada N = 9.483.388,61m e E = 817.322,94m; 
33,30 m e azimute plano 313°24’21” até o marco M-215, de coordenada N 
= 9.483.411,49m e E = 817.298,75m; 30,04 m e azimute plano 318°29’41” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.483.433,99m e E = 817.278,84m; 
21,45 m e azimute plano 324°52’20” até o marco M-217, de coordenada N 
= 9.483.451,53m e E = 817.266,50m; 0,59 m e azimute plano 322°32’58” 
até o marco M-218, de coordenada N = 9.483.452,00m e E = 817.266,14m; 
0,22 m e azimute plano 316°50’51” até o marco M-219, de coordenada N 
= 9.483.452,16m e E = 817.265,99m; 16,86 m e azimute plano 318°11’50” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.483.464,73m e E = 817.254,75m; 
1,00 m e azimute plano 314°11’35” até o marco M-221, de coordenada N 
= 9.483.465,43m e E = 817.254,03m; 1,05 m e azimute plano 305°39’54” 
até o marco M-222, de coordenada N = 9.483.466,04m e E = 817.253,18m; 
13,95 m e azimute plano 301°24’01” até o marco M-223, de coordenada N 
= 9.483.473,31m e E = 817.241,27m; 0,17 m e azimute plano 300°57’50” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.483.473,40m e E = 817.241,12m; 
0,42 m e azimute plano 298°23’35” até o marco M-225, de coordenada N 
= 9.483.473,60m e E = 817.240,75m; 19,27 m e azimute plano 296°34’42” 
até o marco M-226, de coordenada N = 9.483.482,22m e E = 817.223,52m; 
52,90 m e azimute plano 295°55’33” até o marco M-227, de coordenada N 
= 9.483.505,35m e E = 817.175,94m; 19,55 m e azimute plano 297°20’18” 
até o marco M-228, de coordenada N = 9.483.514,33m e E = 817.158,57m; 
10,93 m e azimute plano 328°34’40” até o marco M-229, de coordenada N 
= 9.483.523,66m e E = 817.152,87m; 14,76 m e azimute plano 345°57’50” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.483.537,98m e E = 817.149,29m; 
83,78 m e azimute plano 354°36’11” até o marco M-231, de coordenada N 
= 9.483.621,39m e E = 817.141,41m; 105,47 m e azimute plano 
355°40’57” até o marco M-232, de coordenada N = 9.483.726,56m e E = 
817.133,47m; 41,19 m e azimute plano 354°37’23” até o marco M-233, de 
coordenada N = 9.483.767,57m e E = 817.129,61m; 28,73 m e azimute 
plano 354°36’25” até o marco M-234, de coordenada N = 9.483.796,17m 
e E = 817.126,91m; 37,22 m e azimute plano 4°00’20” até o marco M-235, 
de coordenada N = 9.483.833,30m e E = 817.129,51m; 1,07 m e azimute 
plano 0°00’00” até o marco M-236, de coordenada N = 9.483.834,37m e E 
= 817.129,51m; 1,08 m e azimute plano 350°21’45” até o marco M-237, 
de coordenada N = 9.483.835,43m e E = 817.129,33m; 39,43 m e azimu-
te plano 346°25’57” até o marco M-238, de coordenada N = 9.483.873,76m 
e E = 817.120,08m; 44,09 m e azimute plano 347°00’37” até o marco 
M-239, de coordenada N = 9.483.916,72m e E = 817.110,17m; 0,58 m e 
azimute plano 344°03’17” até o marco M-240, de coordenada N = 
9.483.917,28m e E = 817.110,01m; 34,55 m e azimute plano 342°15’26” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.483.950,19m e E = 817.099,48m; 
19,20 m e azimute plano 345°05’16” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.483.968,74m e E = 817.094,54m; 16,78 m e azimute plano 4°03’58” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.483.985,48m e E = 817.095,73m; 
11,35 m e azimute plano 14°04’23” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.483.996,49m e E = 817.098,49m; 18,54 m e azimute plano 40°59’49” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.484.010,48m e E = 817.110,65m; 
1,28 m e azimute plano 35°10’29” até o marco M-246, de coordenada N = 
9.484.011,53m e E = 817.111,39m; 1,00 m e azimute plano 26°03’13” até 
o marco M-247, de coordenada N = 9.484.012,43m e E = 817.111,83m; 

21,37 m e azimute plano 21°48’41” até o marco M-248, de coordenada N 
= 9.484.032,27m e E = 817.119,77m; 1,11 m e azimute plano 17°17’33” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.484.033,33m e E = 817.120,10m; 
1,11 m e azimute plano 8°16’33” até o marco M-250, de coordenada N = 
9.484.034,43m e E = 817.120,26m; 31,18 m e azimute plano 3°38’26” até 
o marco M-251, de coordenada N = 9.484.065,55m e E = 817.122,24m; 
36,17 m e azimute plano 3°07’19” até o marco M-252, de coordenada N = 
9.484.101,67m e E = 817.124,21m; 23,75 m e azimute plano 7°54’54” até 
o marco M-253, de coordenada N = 9.484.125,19m e E = 817.127,48m; 
0,45 m e azimute plano 6°20’25” até o marco M-254, de coordenada N = 
9.484.125,64m e E = 817.127,53m; 3,11 m e azimute plano 4°03’34” até 
o marco M-255, de coordenada N = 9.484.128,74m e E = 817.127,75m; 
24,08 m e azimute plano 4°11’27” até o marco M-256, de coordenada N = 
9.484.152,76m e E = 817.129,51m; 1,21 m e azimute plano 359°31’35” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.484.153,97m e E = 817.129,50m; 
1,20 m e azimute plano 348°58’14” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.484.155,15m e E = 817.129,27m; 1,21 m e azimute plano 339°36’39” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.484.156,28m e E = 817.128,85m; 
15,38 m e azimute plano 334°33’04” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.484.170,17m e E = 817.122,24m; 0,56 m e azimute plano 332°31’32” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.484.170,67m e E = 817.121,98m; 
0,19 m e azimute plano 327°59’41” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.484.170,83m e E = 817.121,88m; 19,46 m e azimute plano 328°23’05” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.484.187,40m e E = 817.111,68m; 
10,40 m e azimute plano 340°34’20” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.484.197,21m e E = 817.108,22m; 21,05 m e azimute plano 353°05’52” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.484.218,11m e E = 817.105,69m; 
18,40 m e azimute plano 355°55’00” até o marco M-266, de coordenada N 
= 9.484.236,46m e E = 817.104,38m; 0,84 m e azimute plano 352°27’02” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.484.237,29m e E = 817.104,27m; 
0,85 m e azimute plano 345°38’08” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.484.238,11m e E = 817.104,06m; 0,84 m e azimute plano 338°19’31” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.484.238,89m e E = 817.103,75m; 
28,42 m e azimute plano 335°13’14” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.484.264,69m e E = 817.091,84m; 0,41 m e azimute plano 334°03’28” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.484.265,06m e E = 817.091,66m; 
30,19 m e azimute plano 331°47’17” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.484.291,66m e E = 817.077,39m; 15,48 m e azimute plano 341°32’30” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.484.306,34m e E = 817.072,49m; 
13,45 m e azimute plano 352°13’31” até o marco M-274, de coordenada N 
= 9.484.319,67m e E = 817.070,67m; 21,65 m e azimute plano 1°41’38” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.484.341,31m e E = 817.071,31m; 
24,29 m e azimute plano 6°14’19” até o marco M-276, de coordenada N = 
9.484.365,46m e E = 817.073,95m; 1,19 m e azimute plano 1°26’39” até 
o marco M-277, de coordenada N = 9.484.366,65m e E = 817.073,98m; 
1,19 m e azimute plano 351°48’07” até o marco M-278, de coordenada N 
= 9.484.367,83m e E = 817.073,81m; 18,48 m e azimute plano 346°46’06” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.484.385,82m e E = 817.069,58m; 
0,83 m e azimute plano 343°06’05” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.484.386,61m e E = 817.069,34m; 0,35 m e azimute plano 338°29’55” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.484.386,94m e E = 817.069,21m; 
25,90 m e azimute plano 337°07’05” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.484.410,80m e E = 817.059,14m; 23,79 m e azimute plano 336°15’27” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.484.432,58m e E = 817.049,56m; 
0,69 m e azimute plano 334°10’44” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.484.433,20m e E = 817.049,26m; 23,80 m e azimute plano 330°36’48” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.484.453,94m e E = 817.037,58m; 
22,99 m e azimute plano 338°30’48” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.484.475,33m e E = 817.029,16m; 0,70 m e azimute plano 335°37’25” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.484.475,97m e E = 817.028,87m; 
24,17 m e azimute plano 332°44’45” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.484.497,46m e E = 817.017,80m; 21,45 m e azimute plano 338°50’37” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.484.517,46m e E = 817.010,06m; 
24,94 m e azimute plano 341°33’28” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.484.541,12m e E = 817.002,17m; 1,16 m e azimute plano 336°32’28” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.484.542,18m e E = 817.001,71m; 
1,16 m e azimute plano 327°40’49” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.484.543,16m e E = 817.001,09m; 19,11 m e azimute plano 322°32’54” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.484.558,33m e E = 816.989,47m; 
0,31 m e azimute plano 322°45’55” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.484.558,58m e E = 816.989,28m; 0,67 m e azimute plano 316°48’31” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.484.559,07m e E = 816.988,82m; 
19,85 m e azimute plano 314°29’23” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.484.572,98m e E = 816.974,66m; 10,01 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.484.580,06m e E = 816.967,58m; 
21,46 m e azimute plano 334°10’30” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.484.599,38m e E = 816.958,23m; 3,61 m e azimute plano 336°29’20” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.484.602,69m e E = 816.956,79m; 
12,34 m e azimute plano 336°26’52” até o marco M-300, de coordenada N 
= 9.484.614,00m e E = 816.951,86m; 12,05 m e azimute plano 336°28’36” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.484.625,05m e E = 816.947,05m; 
0,37 m e azimute plano 334°08’01” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.484.625,38m e E = 816.946,89m; 21,22 m e azimute plano 333°26’06” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.484.644,36m e E = 816.937,40m; 
15,37 m e azimute plano 349°05’06” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.484.659,45m e E = 816.934,49m; 5,21 m e azimute plano 349°03’23” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.484.664,57m e E = 816.933,50m; 
30,02 m e azimute plano 349°05’39” até o marco M-306, de coordenada N 
= 9.484.694,05m e E = 816.927,82m; 0,20 m e azimute plano 342°28’28” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.484.694,24m e E = 816.927,76m; 
0,21 m e azimute plano 351°52’12” até o marco M-308, de coordenada N 
= 9.484.694,45m e E = 816.927,73m; 0,43 m e azimute plano 341°08’49” 
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até o marco M-309, de coordenada N = 9.484.694,86m e E = 816.927,59m; 
0,38 m e azimute plano 343°00’33” até o marco M-310, de coordenada N 
= 9.484.695,22m e E = 816.927,48m; 0,17 m e azimute plano 334°58’59” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.484.695,37m e E = 816.927,41m; 
0,18 m e azimute plano 340°33’36” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.484.695,54m e E = 816.927,35m; 23,69 m e azimute plano 336°18’10” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.484.717,23m e E = 816.917,83m; 
1,10 m e azimute plano 331°48’18” até o marco M-314, de coordenada N 
= 9.484.718,20m e E = 816.917,31m; 1,09 m e azimute plano 322°48’55” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.484.719,07m e E = 816.916,65m; 
13,95 m e azimute plano 318°22’12” até o marco M-316, de coordenada N 
= 9.484.729,50m e E = 816.907,38m; 0,23 m e azimute plano 313°15’51” 
até o marco M-317, de coordenada N = 9.484.729,66m e E = 816.907,21m; 
0,23 m e azimute plano 320°11’40” até o marco M-318, de coordenada N 
= 9.484.729,84m e E = 816.907,06m; 0,34 m e azimute plano 310°14’11” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.484.730,06m e E = 816.906,80m; 
0,35 m e azimute plano 312°42’34” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.484.730,30m e E = 816.906,54m; 0,24 m e azimute plano 304°59’31” 
até o marco M-321, de coordenada N = 9.484.730,44m e E = 816.906,34m; 
0,23 m e azimute plano 309°48’20” até o marco M-322, de coordenada N 
= 9.484.730,59m e E = 816.906,16m; 0,34 m e azimute plano 300°22’45” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.484.730,76m e E = 816.905,87m; 
0,34 m e azimute plano 304°09’35” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.484.730,95m e E = 816.905,59m; 0,12 m e azimute plano 294°26’38” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.484.731,00m e E = 816.905,48m; 
0,14 m e azimute plano 294°46’31” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.484.731,06m e E = 816.905,35m; 0,24 m e azimute plano 299°44’42” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.484.731,18m e E = 816.905,14m; 
0,45 m e azimute plano 294°51’49” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.484.731,37m e E = 816.904,73m; 0,13 m e azimute plano 296°33’54” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.484.731,43m e E = 816.904,61m; 
2,01 m e azimute plano 295°17’31” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.484.732,29m e E = 816.902,79m; 17,58 m e azimute plano 295°16’57” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.484.739,80m e E = 816.886,89m; 
0,57 m e azimute plano 292°32’35” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.484.740,02m e E = 816.886,36m; 23,65 m e azimute plano 290°35’45” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.484.748,34m e E = 816.864,22m; 
26,46 m e azimute plano 299°25’21” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.484.761,34m e E = 816.841,17m; 15,69 m e azimute plano 340°20’29” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.484.776,12m e E = 816.835,89m; 
26,65 m e azimute plano 2°18’03” até o marco M-336, de coordenada N = 
9.484.802,75m e E = 816.836,96m; 5,09 m e azimute plano 2°15’01” até 
o marco M-337, de coordenada N = 9.484.807,84m e E = 816.837,16m; 
0,28 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-338, de coordenada N = 
9.484.808,12m e E = 816.837,16m; 0,45 m e azimute plano 358°43’37” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.484.808,57m e E = 816.837,15m; 
30,16 m e azimute plano 356°21’01” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.484.838,67m e E = 816.835,23m; 20,69 m e azimute plano 12°20’12” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.484.858,88m e E = 816.839,65m; 
0,26 m e azimute plano 10°53’08” até o marco M-342, de coordenada N = 
9.484.859,14m e E = 816.839,70m; 17,95 m e azimute plano 10°08’21” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.484.876,81m e E = 816.842,86m; 
10,01 m e azimute plano 24°18’41” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.484.885,93m e E = 816.846,98m; 4,86 m e azimute plano 24°11’24” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.484.890,36m e E = 816.848,97m; 
6,76 m e azimute plano 24°22’01” até o marco M-346, de coordenada N = 
9.484.896,52m e E = 816.851,76m; 0,07 m e azimute plano 15°56’43” até 
o marco M-347, de coordenada N = 9.484.896,59m e E = 816.851,78m; 
0,60 m e azimute plano 19°20’05” até o marco M-348, de coordenada N = 
9.484.897,16m e E = 816.851,98m; 0,61 m e azimute plano 18°08’17” até 
o marco M-349, de coordenada N = 9.484.897,74m e E = 816.852,17m; 
0,61 m e azimute plano 9°27’44” até o marco M-350, de coordenada N = 
9.484.898,34m e E = 816.852,27m; 0,55 m e azimute plano 9°27’44” até 
o marco M-351, de coordenada N = 9.484.898,88m e E = 816.852,36m; 
0,07 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-352, de coordenada N = 
9.484.898,95m e E = 816.852,36m; 0,06 m e azimute plano 9°27’44” até 
o marco M-353, de coordenada N = 9.484.899,01m e E = 816.852,37m; 
17,60 m e azimute plano 3°09’36” até o marco M-354, de coordenada N = 
9.484.916,58m e E = 816.853,34m; 24,74 m e azimute plano 3°07’42” até 
o marco M-355, de coordenada N = 9.484.941,28m e E = 816.854,69m; 
51,64 m e azimute plano 359°16’04” até o marco M-356, de coordenada N 
= 9.484.992,92m e E = 816.854,03m; 1,20 m e azimute plano 354°14’30” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.484.994,11m e E = 816.853,91m; 
48,61 m e azimute plano 349°00’24” até o marco M-358, de coordenada N 
= 9.485.041,83m e E = 816.844,64m; 45,96 m e azimute plano 348°21’54” 
até o marco M-359, de coordenada N = 9.485.086,85m e E = 816.835,37m; 
0,43 m e azimute plano 346°36’27” até o marco M-360, de coordenada N 
= 9.485.087,27m e E = 816.835,27m; 55,52 m e azimute plano 344°47’51” 
até o marco M-361, de coordenada N = 9.485.140,85m e E = 816.820,71m; 
0,63 m e azimute plano 342°25’43” até o marco M-362, de coordenada N 
= 9.485.141,45m e E = 816.820,52m; 31,86 m e azimute plano 339°18’03” 
até o marco M-363, de coordenada N = 9.485.171,25m e E = 816.809,26m; 
1,06 m e azimute plano 334°53’07” até o marco M-364, de coordenada N 
= 9.485.172,21m e E = 816.808,81m; 48,63 m e azimute plano 330°38’48” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.485.214,60m e E = 816.784,97m; 
42,16 m e azimute plano 329°48’36” até o marco M-366, de coordenada N 
= 9.485.251,04m e E = 816.763,77m; 40,95 m e azimute plano 329°21’28” 
até o marco M-367, de coordenada N = 9.485.286,27m e E = 816.742,90m; 
28,51 m e azimute plano 339°08’34” até o marco M-368, de coordenada N 
= 9.485.312,91m e E = 816.732,75m; 70,09 m e azimute plano 349°12’40” 
até o marco M-369, de coordenada N = 9.485.381,76m e E = 816.719,63m; 
0,66 m e azimute plano 346°48’34” até o marco M-370, de coordenada N 

= 9.485.382,40m e E = 816.719,48m; 42,70 m e azimute plano 343°48’21” 
até o marco M-371, de coordenada N = 9.485.423,41m e E = 816.707,57m; 
0,47 m e azimute plano 341°33’54” até o marco M-372, de coordenada N 
= 9.485.423,86m e E = 816.707,42m; 34,54 m e azimute plano 339°49’42” 
até o marco M-373, de coordenada N = 9.485.456,28m e E = 816.695,51m; 
1,10 m e azimute plano 335°46’20” até o marco M-374, de coordenada N 
= 9.485.457,28m e E = 816.695,06m; 52,57 m e azimute plano 330°52’13” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.485.503,20m e E = 816.669,47m; 
36,21 m e azimute plano 338°00’38” até o marco M-376, de coordenada N 
= 9.485.536,78m e E = 816.655,91m; 35,82 m e azimute plano 345°11’58” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.485.571,41m e E = 816.646,76m; 
0,59 m e azimute plano 343°23’35” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.485.571,98m e E = 816.646,59m; 29,52 m e azimute plano 340°20’37” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.485.599,78m e E = 816.636,66m; 
0,12 m e azimute plano 340°01’01” até o marco M-380, de coordenada N 
= 9.485.599,89m e E = 816.636,62m; 35,39 m e azimute plano 339°11’38” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.485.632,97m e E = 816.624,05m; 
0,70 m e azimute plano 336°22’14” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.485.633,61m e E = 816.623,77m; 39,95 m e azimute plano 333°25’43” 
até o marco M-383, de coordenada N = 9.485.669,34m e E = 816.605,90m; 
59,61 m e azimute plano 333°09’20” até o marco M-384, de coordenada N 
= 9.485.722,53m e E = 816.578,98m; 25,24 m e azimute plano 340°37’54” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.485.746,34m e E = 816.570,61m; 
39,56 m e azimute plano 344°34’47” até o marco M-386, de coordenada N 
= 9.485.784,48m e E = 816.560,09m; 0,83 m e azimute plano 340°54’23” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.485.785,26m e E = 816.559,82m; 
0,83 m e azimute plano 334°58’59” até o marco M-388, de coordenada N 
= 9.485.786,01m e E = 816.559,47m; 0,83 m e azimute plano 327°15’53” 
até o marco M-389, de coordenada N = 9.485.786,71m e E = 816.559,02m; 
20,37 m e azimute plano 324°14’59” até o marco M-390, de coordenada N 
= 9.485.803,24m e E = 816.547,12m; 0,52 m e azimute plano 322°01’42” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.485.803,65m e E = 816.546,80m; 
0,61 m e azimute plano 317°39’47” até o marco M-392, de coordenada N 
= 9.485.804,10m e E = 816.546,39m; 29,20 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.485.824,75m e E = 816.525,74m; 
29,58 m e azimute plano 326°58’34” até o marco M-394, de coordenada N 
= 9.485.849,55m e E = 816.509,62m; 28,59 m e azimute plano 347°11’19” 
até o marco M-395, de coordenada N = 9.485.877,43m e E = 816.503,28m; 
0,22 m e azimute plano 346°36’27” até o marco M-396, de coordenada N 
= 9.485.877,64m e E = 816.503,23m; 34,18 m e azimute plano 345°25’37” 
até o marco M-397, de coordenada N = 9.485.910,72m e E = 816.494,63m; 
0,66 m e azimute plano 343°13’02” até o marco M-398, de coordenada N 
= 9.485.911,35m e E = 816.494,44m; 0,69 m e azimute plano 337°07’35” 
até o marco M-399, de coordenada N = 9.485.911,99m e E = 816.494,17m; 
19,82 m e azimute plano 334°17’17” até o marco M-400, de coordenada N 
= 9.485.929,85m e E = 816.485,57m; 0,52 m e azimute plano 331°28’37” 
até o marco M-401, de coordenada N = 9.485.930,31m e E = 816.485,32m; 
0,87 m e azimute plano 326°40’25” até o marco M-402, de coordenada N 
= 9.485.931,04m e E = 816.484,84m; 24,11 m e azimute plano 322°49’16” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.485.950,25m e E = 816.470,27m; 
20,22 m e azimute plano 322°25’59” até o marco M-404, de coordenada N 
= 9.485.966,28m e E = 816.457,94m; 14,50 m e azimute plano 346°28’52” 
até o marco M-405, de coordenada N = 9.485.980,38m e E = 816.454,55m; 
24,15 m e azimute plano 3°00’51” até o marco M-406, de coordenada N = 
9.486.004,50m e E = 816.455,82m; 0,37 m e azimute plano 1°32’53” até 
o marco M-407, de coordenada N = 9.486.004,87m e E = 816.455,83m; 
31,08 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-408, de coordenada N = 
9.486.035,95m e E = 816.455,83m; 1,22 m e azimute plano 355°18’51” 
até o marco M-409, de coordenada N = 9.486.037,17m e E = 816.455,73m; 
0,49 m e azimute plano 347°05’33” até o marco M-410, de coordenada N 
= 9.486.037,65m e E = 816.455,62m; 60,06 m e azimute plano 345°58’15” 
até o marco M-411, de coordenada N = 9.486.095,92m e E = 816.441,06m; 
35,19 m e azimute plano 344°55’45” até o marco M-412, de coordenada N 
= 9.486.129,90m e E = 816.431,91m; 42,83 m e azimute plano 352°59’10” 
até o marco M-413, de coordenada N = 9.486.172,41m e E = 816.426,68m; 
0,91 m e azimute plano 349°11’10” até o marco M-414, de coordenada N 
= 9.486.173,30m e E = 816.426,51m; 0,89 m e azimute plano 341°46’03” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.486.174,15m e E = 816.426,23m; 
28,50 m e azimute plano 338°11’15” até o marco M-416, de coordenada N 
= 9.486.200,61m e E = 816.415,64m; 0,91 m e azimute plano 334°33’50” 
até o marco M-417, de coordenada N = 9.486.201,43m e E = 816.415,25m; 
0,91 m e azimute plano 327°31’44” até o marco M-418, de coordenada N 
= 9.486.202,20m e E = 816.414,76m; 0,91 m e azimute plano 318°59’27” 
até o marco M-419, de coordenada N = 9.486.202,89m e E = 816.414,16m; 
33,21 m e azimute plano 315°48’19” até o marco M-420, de coordenada N 
= 9.486.226,70m e E = 816.391,01m; 0,21 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-421, de coordenada N = 9.486.226,85m e E = 816.390,86m; 
27,84 m e azimute plano 314°05’51” até o marco M-422, de coordenada N 
= 9.486.246,22m e E = 816.370,87m; 27,89 m e azimute plano 340°21’01” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.486.272,49m e E = 816.361,49m; 
1,23 m e azimute plano 335°05’43” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.486.273,61m e E = 816.360,97m; 0,84 m e azimute plano 326°41’22” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.486.274,31m e E = 816.360,51m; 
23,15 m e azimute plano 323°07’48” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.486.292,83m e E = 816.346,62m; 0,38 m e azimute plano 321°20’25” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.486.293,13m e E = 816.346,38m; 
0,33 m e azimute plano 317°29’22” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.486.293,37m e E = 816.346,16m; 33,67 m e azimute plano 317°21’32” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.486.318,14m e E = 816.323,35m; 
25,19 m e azimute plano 325°29’46” até o marco M-430, de coordenada N 
= 9.486.338,90m e E = 816.309,08m; 0,61 m e azimute plano 322°56’36” 
até o marco M-431, de coordenada N = 9.486.339,39m e E = 816.308,71m; 
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19,77 m e azimute plano 320°26’22” até o marco M-432, de coordenada N 
= 9.486.354,63m e E = 816.296,12m; 1,05 m e azimute plano 316°09’12” 
até o marco M-433, de coordenada N = 9.486.355,39m e E = 816.295,39m; 
1,06 m e azimute plano 307°18’14” até o marco M-434, de coordenada N 
= 9.486.356,03m e E = 816.294,55m; 1,06 m e azimute plano 298°15’50” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.486.356,53m e E = 816.293,62m; 
14,51 m e azimute plano 294°12’55” até o marco M-436, de coordenada N 
= 9.486.362,48m e E = 816.280,39m; 0,52 m e azimute plano 292°37’12” 
até o marco M-437, de coordenada N = 9.486.362,68m e E = 816.279,91m; 
0,19 m e azimute plano 288°26’06” até o marco M-438, de coordenada N 
= 9.486.362,74m e E = 816.279,73m; 17,37 m e azimute plano 288°25’28” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.486.368,23m e E = 816.263,25m; 
32,51 m e azimute plano 311°55’13” até o marco M-440, de coordenada N 
= 9.486.389,95m e E = 816.239,06m; 30,96 m e azimute plano 323°21’08” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.486.414,79m e E = 816.220,58m; 
38,08 m e azimute plano 331°13’39” até o marco M-442, de coordenada N 
= 9.486.448,17m e E = 816.202,25m; 0,65 m e azimute plano 328°16’35” 
até o marco M-443, de coordenada N = 9.486.448,72m e E = 816.201,91m; 
20,92 m e azimute plano 325°17’59” até o marco M-444, de coordenada N 
= 9.486.465,92m e E = 816.190,00m; 0,64 m e azimute plano 322°35’41” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.486.466,43m e E = 816.189,61m; 
1,27 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-446, de coordenada N 
= 9.486.467,33m e E = 816.188,71m; 13,70 m e azimute plano 309°06’14” 
até o marco M-447, de coordenada N = 9.486.475,97m e E = 816.178,08m; 
0,98 m e azimute plano 304°59’31” até o marco M-448, de coordenada N 
= 9.486.476,53m e E = 816.177,28m; 0,97 m e azimute plano 296°49’40” 
até o marco M-449, de coordenada N = 9.486.476,97m e E = 816.176,41m; 
0,97 m e azimute plano 289°10’44” até o marco M-450, de coordenada N 
= 9.486.477,29m e E = 816.175,49m; 0,98 m e azimute plano 281°11’42” 
até o marco M-451, de coordenada N = 9.486.477,48m e E = 816.174,53m; 
15,99 m e azimute plano 277°06’42” até o marco M-452, de coordenada N 
= 9.486.479,46m e E = 816.158,66m; 0,87 m e azimute plano 273°56’43” 
até o marco M-453, de coordenada N = 9.486.479,52m e E = 816.157,79m; 
0,32 m e azimute plano 268°12’36” até o marco M-454, de coordenada N 
= 9.486.479,51m e E = 816.157,47m; 13,23 m e azimute plano 267°24’05” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.486.478,91m e E = 816.144,25m; 
26,06 m e azimute plano 288°51’08” até o marco M-456, de coordenada N 
= 9.486.487,33m e E = 816.119,59m; 27,86 m e azimute plano 309°27’57” 
até o marco M-457, de coordenada N = 9.486.505,04m e E = 816.098,08m; 
1,06 m e azimute plano 305°02’10” até o marco M-458, de coordenada N 
= 9.486.505,65m e E = 816.097,21m; 27,94 m e azimute plano 300°44’32” 
até o marco M-459, de coordenada N = 9.486.519,93m e E = 816.073,20m; 
17,97 m e azimute plano 309°32’10” até o marco M-460, de coordenada N 
= 9.486.531,37m e E = 816.059,34m; 15,18 m e azimute plano 329°25’52” 
até o marco M-461, de coordenada N = 9.486.544,44m e E = 816.051,62m; 
32,43 m e azimute plano 337°33’20” até o marco M-462, de coordenada N 
= 9.486.574,41m e E = 816.039,24m; 0,92 m e azimute plano 334°16’09” 
até o marco M-463, de coordenada N = 9.486.575,24m e E = 816.038,84m; 
0,39 m e azimute plano 327°31’44” até o marco M-464, de coordenada N 
= 9.486.575,57m e E = 816.038,63m; 22,94 m e azimute plano 326°46’27” 
até o marco M-465, de coordenada N = 9.486.594,76m e E = 816.026,06m; 
0,82 m e azimute plano 323°24’32” até o marco M-466, de coordenada N 
= 9.486.595,42m e E = 816.025,57m; 0,79 m e azimute plano 316°32’53” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.486.595,99m e E = 816.025,03m; 
19,18 m e azimute plano 313°36’21” até o marco M-468, de coordenada N 
= 9.486.609,22m e E = 816.011,14m; 1,18 m e azimute plano 308°48’41” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.486.609,96m e E = 816.010,22m; 
1,18 m e azimute plano 298°57’36” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.486.610,53m e E = 816.009,19m; 14,51 m e azimute plano 294°12’55” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.486.616,48m e E = 815.995,96m; 
1,07 m e azimute plano 290°18’16” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.486.616,85m e E = 815.994,96m; 1,07 m e azimute plano 280°47’03” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.486.617,05m e E = 815.993,91m; 
1,06 m e azimute plano 272°42’02” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.486.617,10m e E = 815.992,85m; 18,84 m e azimute plano 268°01’23” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.486.616,45m e E = 815.974,02m; 
18,49 m e azimute plano 273°48’51” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.486.617,68m e E = 815.955,57m; 13,60 m e azimute plano 290°50’49” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.486.622,52m e E = 815.942,86m; 
14,31 m e azimute plano 294°13’07” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.486.628,39m e E = 815.929,81m; 1,04 m e azimute plano 290°10’14” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.486.628,75m e E = 815.928,83m; 
1,05 m e azimute plano 280°59’19” até o marco M-480, de coordenada N 
= 9.486.628,95m e E = 815.927,80m; 1,05 m e azimute plano 272°43’35” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.486.629,00m e E = 815.926,75m; 
1,04 m e azimute plano 264°30’28” até o marco M-482, de coordenada N 
= 9.486.628,90m e E = 815.925,71m; 21,13 m e azimute plano 259°41’43” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.486.625,12m e E = 815.904,92m; 
41,59 m e azimute plano 277°07’36” até o marco M-484, de coordenada N 
= 9.486.630,28m e E = 815.863,65m; 0,51 m e azimute plano 274°29’05” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.486.630,32m e E = 815.863,14m; 
25,83 m e azimute plano 272°55’44” até o marco M-486, de coordenada N 
= 9.486.631,64m e E = 815.837,34m; 0,94 m e azimute plano 269°23’26” 
até o marco M-487, de coordenada N = 9.486.631,63m e E = 815.836,40m; 
0,95 m e azimute plano 261°31’44” até o marco M-488, de coordenada N 
= 9.486.631,49m e E = 815.835,46m; 10,81 m e azimute plano 257°26’33” 
até o marco M-489, de coordenada N = 9.486.629,14m e E = 815.824,91m; 
14,06 m e azimute plano 279°52’16” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.486.631,55m e E = 815.811,06m; 0,23 m e azimute plano 279°51’57” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.486.631,59m e E = 815.810,83m; 
22,39 m e azimute plano 277°54’21” até o marco M-492, de coordenada N 
= 9.486.634,67m e E = 815.788,65m; 9,54 m e azimute plano 304°29’24” 

até o marco M-493, de coordenada N = 9.486.640,07m e E = 815.780,79m; 
12,04 m e azimute plano 330°55’20” até o marco M-494, de coordenada N 
= 9.486.650,59m e E = 815.774,94m; 1,28 m e azimute plano 325°11’29” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.486.651,64m e E = 815.774,21m; 
1,00 m e azimute plano 316°13’08” até o marco M-496, de coordenada N 
= 9.486.652,36m e E = 815.773,52m; 16,86 m e azimute plano 311°48’10” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.486.663,60m e E = 815.760,95m; 
0,94 m e azimute plano 308°05’20” até o marco M-498, de coordenada N 
= 9.486.664,18m e E = 815.760,21m; 0,94 m e azimute plano 300°39’02” 
até o marco M-499, de coordenada N = 9.486.664,66m e E = 815.759,40m; 
0,94 m e azimute plano 292°28’46” até o marco M-500, de coordenada N 
= 9.486.665,02m e E = 815.758,53m; 0,95 m e azimute plano 284°37’15” 
até o marco M-501, de coordenada N = 9.486.665,26m e E = 815.757,61m; 
20,63 m e azimute plano 280°57’21” até o marco M-502, de coordenada N 
= 9.486.669,18m e E = 815.737,36m; 17,28 m e azimute plano 285°03’27” 
até o marco M-503, de coordenada N = 9.486.673,67m e E = 815.720,67m; 
19,38 m e azimute plano 289°39’35” até o marco M-504, de coordenada N 
= 9.486.680,19m e E = 815.702,42m; 1,03 m e azimute plano 285°47’33” 
até o marco M-505, de coordenada N = 9.486.680,47m e E = 815.701,43m; 
10,12 m e azimute plano 281°17’16” até o marco M-506, de coordenada N 
= 9.486.682,45m e E = 815.691,51m; 0,96 m e azimute plano 277°11’57” 
até o marco M-507, de coordenada N = 9.486.682,57m e E = 815.690,56m; 
0,96 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-508, de coordenada N 
= 9.486.682,57m e E = 815.689,60m; 0,95 m e azimute plano 261°31’44” 
até o marco M-509, de coordenada N = 9.486.682,43m e E = 815.688,66m; 
0,96 m e azimute plano 253°38’39” até o marco M-510, de coordenada N 
= 9.486.682,16m e E = 815.687,74m; 21,14 m e azimute plano 249°51’34” 
até o marco M-511, de coordenada N = 9.486.674,88m e E = 815.667,89m; 
0,68 m e azimute plano 247°34’27” até o marco M-512, de coordenada N 
= 9.486.674,62m e E = 815.667,26m; 18,73 m e azimute plano 244°16’11” 
até o marco M-513, de coordenada N = 9.486.666,49m e E = 815.650,39m; 
16,10 m e azimute plano 262°10’55” até o marco M-514, de coordenada N 
= 9.486.664,30m e E = 815.634,44m; 19,66 m e azimute plano 296°33’07” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.486.673,09m e E = 815.616,85m; 
20,83 m e azimute plano 302°11’42” até o marco M-516, de coordenada N 
= 9.486.684,19m e E = 815.599,22m; 11,71 m e azimute plano 300°59’20” 
até o marco M-517, de coordenada N = 9.486.690,22m e E = 815.589,18m; 
1,14 m e azimute plano 295°53’37” até o marco M-518, de coordenada N 
= 9.486.690,72m e E = 815.588,15m; 1,15 m e azimute plano 286°13’13” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.486.691,04m e E = 815.587,05m; 
1,15 m e azimute plano 277°00’05” até o marco M-520, de coordenada N 
= 9.486.691,18m e E = 815.585,91m; 16,55 m e azimute plano 272°17’06” 
até o marco M-521, de coordenada N = 9.486.691,84m e E = 815.569,37m; 
0,88 m e azimute plano 268°41’53” até o marco M-522, de coordenada N 
= 9.486.691,82m e E = 815.568,49m; 0,89 m e azimute plano 261°35’48” 
até o marco M-523, de coordenada N = 9.486.691,69m e E = 815.567,61m; 
0,88 m e azimute plano 254°13’58” até o marco M-524, de coordenada N 
= 9.486.691,45m e E = 815.566,76m; 11,96 m e azimute plano 250°33’55” 
até o marco M-525, de coordenada N = 9.486.687,47m e E = 815.555,48m; 
1,03 m e azimute plano 245°55’28” até o marco M-526, de coordenada N 
= 9.486.687,05m e E = 815.554,54m; 1,02 m e azimute plano 237°23’59” 
até o marco M-527, de coordenada N = 9.486.686,50m e E = 815.553,68m; 
1,03 m e azimute plano 229°20’18” até o marco M-528, de coordenada N 
= 9.486.685,83m e E = 815.552,90m; 13,10 m e azimute plano 225°00’00” 
até o marco M-529, de coordenada N = 9.486.676,57m e E = 815.543,64m; 
1,08 m e azimute plano 220°53’16” até o marco M-530, de coordenada N 
= 9.486.675,75m e E = 815.542,93m; 1,08 m e azimute plano 211°19’43” 
até o marco M-531, de coordenada N = 9.486.674,83m e E = 815.542,37m; 
1,08 m e azimute plano 202°46’57” até o marco M-532, de coordenada N 
= 9.486.673,83m e E = 815.541,95m; 10,46 m e azimute plano 198°27’08” 
até o marco M-533, de coordenada N = 9.486.663,91m e E = 815.538,64m; 
1,03 m e azimute plano 194°02’10” até o marco M-534, de coordenada N 
= 9.486.662,91m e E = 815.538,39m; 1,21 m e azimute plano 185°11’40” 
até o marco M-535, de coordenada N = 9.486.661,70m e E = 815.538,28m; 
15,88 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-536, de coordenada N 
= 9.486.645,82m e E = 815.538,28m; 9,45 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-537, de coordenada N = 9.486.636,37m e E = 815.538,28m; 
2,86 m e azimute plano 198°33’42” até o marco M-538, de coordenada N 
= 9.486.633,66m e E = 815.537,37m; 9,10 m e azimute plano 234°26’25” 
até o marco M-539, de coordenada N = 9.486.628,37m e E = 815.529,97m; 
0,29 m e azimute plano 231°57’11” até o marco M-540, de coordenada N 
= 9.486.628,19m e E = 815.529,74m; 7,55 m e azimute plano 232°09’30” 
até o marco M-541, de coordenada N = 9.486.623,56m e E = 815.523,78m; 
0,93 m e azimute plano 228°03’31” até o marco M-542, de coordenada N 
= 9.486.622,94m e E = 815.523,09m; 0,93 m e azimute plano 221°04’11” 
até o marco M-543, de coordenada N = 9.486.622,24m e E = 815.522,48m; 
26,46 m e azimute plano 216°51’25” até o marco M-544, de coordenada N 
= 9.486.601,07m e E = 815.506,61m; 0,84 m e azimute plano 213°52’43” 
até o marco M-545, de coordenada N = 9.486.600,37m e E = 815.506,14m; 
0,62 m e azimute plano 206°58’49” até o marco M-546, de coordenada N 
= 9.486.599,82m e E = 815.505,86m; 51,79 m e azimute plano 204°55’55” 
até o marco M-547, de coordenada N = 9.486.552,86m e E = 815.484,03m; 
0,61 m e azimute plano 202°19’43” até o marco M-548, de coordenada N 
= 9.486.552,30m e E = 815.483,80m; 0,34 m e azimute plano 198°58’13” 
até o marco M-549, de coordenada N = 9.486.551,98m e E = 815.483,69m; 
20,08 m e azimute plano 197°14’06” até o marco M-550, de coordenada N 
= 9.486.532,80m e E = 815.477,74m; 0,89 m e azimute plano 193°43’20” 
até o marco M-551, de coordenada N = 9.486.531,94m e E = 815.477,53m; 
0,35 m e azimute plano 188°07’48” até o marco M-552, de coordenada N 
= 9.486.531,59m e E = 815.477,48m; 15,99 m e azimute plano 187°08’50” 
até o marco M-553, de coordenada N = 9.486.515,72m e E = 815.475,49m; 
0,50 m e azimute plano 184°34’26” até o marco M-554, de coordenada N 
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= 9.486.515,22m e E = 815.475,45m; 11,60 m e azimute plano 183°00’55” 
até o marco M-555, de coordenada N = 9.486.503,64m e E = 815.474,84m; 
12,72 m e azimute plano 199°11’24” até o marco M-556, de coordenada N 
= 9.486.491,63m e E = 815.470,66m; 12,40 m e azimute plano 236°58’34” 
até o marco M-557, de coordenada N = 9.486.484,87m e E = 815.460,26m; 
17,01 m e azimute plano 252°54’26” até o marco M-558, de coordenada N 
= 9.486.479,87m e E = 815.444,00m; 0,41 m e azimute plano 250°15’11” 
até o marco M-559, de coordenada N = 9.486.479,73m e E = 815.443,61m; 
7,98 m e azimute plano 248°59’55” até o marco M-560, de coordenada N 
= 9.486.476,87m e E = 815.436,16m; 17,22 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-561, de coordenada N = 9.486.476,87m e E = 815.418,94m; 
1,22 m e azimute plano 265°18’51” até o marco M-562, de coordenada N 
= 9.486.476,77m e E = 815.417,72m; 0,49 m e azimute plano 257°05’33” 
até o marco M-563, de coordenada N = 9.486.476,66m e E = 815.417,24m; 
13,64 m e azimute plano 255°59’40” até o marco M-564, de coordenada N 
= 9.486.473,36m e E = 815.404,01m; 0,72 m e azimute plano 252°18’56” 
até o marco M-565, de coordenada N = 9.486.473,14m e E = 815.403,32m; 
0,70 m e azimute plano 247°26’34” até o marco M-566, de coordenada N 
= 9.486.472,87m e E = 815.402,67m; 21,27 m e azimute plano 244°13’05” 
até o marco M-567, de coordenada N = 9.486.463,62m e E = 815.383,52m; 
10,83 m e azimute plano 244°48’26” até o marco M-568, de coordenada N 
= 9.486.459,01m e E = 815.373,72m; 6,39 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-569, de coordenada N = 9.486.459,01m e E = 815.367,33m; 
20,75 m e azimute plano 291°09’38” até o marco M-570, de coordenada N 
= 9.486.466,50m e E = 815.347,98m; 0,35 m e azimute plano 289°58’59” 
até o marco M-571, de coordenada N = 9.486.466,62m e E = 815.347,65m; 
16,85 m e azimute plano 287°43’31” até o marco M-572, de coordenada N 
= 9.486.471,75m e E = 815.331,60m; 29,54 m e azimute plano 296°00’04” 
até o marco M-573, de coordenada N = 9.486.484,70m e E = 815.305,05m; 
11,79 m e azimute plano 298°11’44” até o marco M-574, de coordenada N 
= 9.486.490,27m e E = 815.294,66m; 9,09 m e azimute plano 298°10’21” 
até o marco M-575, de coordenada N = 9.486.494,56m e E = 815.286,65m; 
1,00 m e azimute plano 294°15’14” até o marco M-576, de coordenada N 
= 9.486.494,97m e E = 815.285,74m; 0,52 m e azimute plano 287°44’41” 
até o marco M-577, de coordenada N = 9.486.495,13m e E = 815.285,24m; 
21,99 m e azimute plano 285°41’54” até o marco M-578, de coordenada N 
= 9.486.501,08m e E = 815.264,07m; 1,08 m e azimute plano 281°43’30” 
até o marco M-579, de coordenada N = 9.486.501,30m e E = 815.263,01m; 
1,08 m e azimute plano 272°07’16” até o marco M-580, de coordenada N 
= 9.486.501,34m e E = 815.261,93m; 3,04 m e azimute plano 268°06’57” 
até o marco M-581, de coordenada N = 9.486.501,24m e E = 815.258,89m; 
deste, segue pela Margem direita (sentido oeste-leste) da Estrada Sem 
denominação, com a seguinte distância:  62,54 m e azimute plano 
54°37’12” até o marco M-582, de coordenada N = 9.486.537,45m e E = 
815.309,88m; 22,86 m e azimute plano 54°36’50” até o marco M-583, de 
coordenada N = 9.486.550,69m e E = 815.328,52m; 92,40 m e azimute 
plano 54°37’02” até o marco M-584, de coordenada N = 9.486.604,19m e 
E = 815.403,85m; 27,58 m e azimute plano 54°36’35” até o marco M-585, 
de coordenada N = 9.486.620,16m e E = 815.426,33m; 72,86 m e azimu-
te plano 56°27’30” até o marco M-586, de coordenada N = 9.486.660,42m 
e E = 815.487,06m; 10,28 m e azimute plano 56°30’39” até o marco 
M-587, de coordenada N = 9.486.666,09m e E = 815.495,63m; 58,01 m 
e azimute plano 56°26’49” até o marco M-588, de coordenada N = 
9.486.698,15m e E = 815.543,97m; 0,79 m e azimute plano 53°42’27” até 
o marco M-589, de coordenada N = 9.486.698,62m e E = 815.544,61m; 
0,98 m e azimute plano 45°49’49” até o marco M-590, de coordenada N = 
9.486.699,30m e E = 815.545,31m; 44,49 m e azimute plano 41°59’04” 
até o marco M-591, de coordenada N = 9.486.732,37m e E = 815.575,07m; 
0,24 m e azimute plano 41°38’01” até o marco M-592, de coordenada N = 
9.486.732,55m e E = 815.575,23m; 0,68 m e azimute plano 37°12’29” até 
o marco M-593, de coordenada N = 9.486.733,09m e E = 815.575,64m; 
210,26 m e azimute plano 34°29’23” até o marco M-594, de coordenada N 
= 9.486.906,39m e E = 815.694,70m; 0,45 m e azimute plano 33°20’27” 
até o marco M-595, de coordenada N = 9.486.906,77m e E = 815.694,95m; 
71,97 m e azimute plano 30°46’51” até o marco M-596, de coordenada N 
= 9.486.968,60m e E = 815.731,78m; 45,96 m e azimute plano 37°30’47” 
até o marco M-597, de coordenada N = 9.487.005,06m e E = 815.759,77m; 
19,23 m e azimute plano 42°49’44” até o marco M-598, de coordenada N 
= 9.487.019,16m e E = 815.772,84m; 28,73 m e azimute plano 111°35’25” 
até o marco M-599, de coordenada N = 9.487.008,59m e E = 815.799,55m; 
32,05 m e azimute plano 121°45’39” até o marco M-600, de coordenada N 
= 9.486.991,72m e E = 815.826,80m; 0,22 m e azimute plano 120°04’07” 
até o marco M-601, de coordenada N = 9.486.991,61m e E = 815.826,99m; 
0,62 m e azimute plano 117°48’05” até o marco M-602, de coordenada N 
= 9.486.991,32m e E = 815.827,54m; 51,79 m e azimute plano 114°55’55” 
até o marco M-603, de coordenada N = 9.486.969,49m e E = 815.874,50m; 
0,61 m e azimute plano 112°19’43” até o marco M-604, de coordenada N 
= 9.486.969,26m e E = 815.875,06m; 0,45 m e azimute plano 108°02’03” 
até o marco M-605, de coordenada N = 9.486.969,12m e E = 815.875,49m; 
15,80 m e azimute plano 106°14’39” até o marco M-606, de coordenada N 
= 9.486.964,70m e E = 815.890,66m; 60,85 m e azimute plano 118°12’57” 
até o marco M-607, de coordenada N = 9.486.935,93m e E = 815.944,28m; 
79,32 m e azimute plano 117°51’15” até o marco M-608, de coordenada N 
= 9.486.898,87m e E = 816.014,41m; 0,41 m e azimute plano 115°56’32” 
até o marco M-609, de coordenada N = 9.486.898,69m e E = 816.014,78m; 
31,98 m e azimute plano 114°26’28” até o marco M-610, de coordenada N 
= 9.486.885,46m e E = 816.043,89m; 0,39 m e azimute plano 112°37’12” 
até o marco M-611, de coordenada N = 9.486.885,31m e E = 816.044,25m; 
11,00 m e azimute plano 111°16’10” até o marco M-612, de coordenada N 
= 9.486.881,32m e E = 816.054,50m; 26,82 m e azimute plano 139°40’19” 
até o marco M-613, de coordenada N = 9.486.860,87m e E = 816.071,86m; 
41,86 m e azimute plano 140°05’15” até o marco M-614, de coordenada N 

= 9.486.828,76m e E = 816.098,72m; 23,46 m e azimute plano 146°17’47” 
até o marco M-615, de coordenada N = 9.486.809,24m e E = 816.111,74m; 
1,08 m e azimute plano 141°45’13” até o marco M-616, de coordenada N 
= 9.486.808,39m e E = 816.112,41m; 1,08 m e azimute plano 133°07’42” 
até o marco M-617, de coordenada N = 9.486.807,65m e E = 816.113,20m; 
1,09 m e azimute plano 124°07’43” até o marco M-618, de coordenada N 
= 9.486.807,04m e E = 816.114,10m; 1,08 m e azimute plano 115°08’41” 
até o marco M-619, de coordenada N = 9.486.806,58m e E = 816.115,08m; 
1,09 m e azimute plano 106°35’53” até o marco M-620, de coordenada N 
= 9.486.806,27m e E = 816.116,12m; 1,08 m e azimute plano 97°27’15” 
até o marco M-621, de coordenada N = 9.486.806,13m e E = 816.117,19m; 
9,95 m e azimute plano 92°59’41” até o marco M-622, de coordenada N = 
9.486.805,61m e E = 816.127,13m; 32,31 m e azimute plano 134°18’37” 
até o marco M-623, de coordenada N = 9.486.783,04m e E = 816.150,25m; 
0,99 m e azimute plano 134°10’54” até o marco M-624, de coordenada N 
= 9.486.782,35m e E = 816.150,96m; 38,79 m e azimute plano 179°05’57” 
até o marco M-625, de coordenada N = 9.486.743,56m e E = 816.151,57m; 
1,15 m e azimute plano 174°29’19” até o marco M-626, de coordenada N 
= 9.486.742,42m e E = 816.151,68m; 1,14 m e azimute plano 164°44’42” 
até o marco M-627, de coordenada N = 9.486.741,32m e E = 816.151,98m; 
1,14 m e azimute plano 155°40’50” até o marco M-628, de coordenada N 
= 9.486.740,28m e E = 816.152,45m; 1,14 m e azimute plano 146°26’58” 
até o marco M-629, de coordenada N = 9.486.739,33m e E = 816.153,08m; 
1,15 m e azimute plano 137°07’16” até o marco M-630, de coordenada N 
= 9.486.738,49m e E = 816.153,86m; 1,14 m e azimute plano 127°52’30” 
até o marco M-631, de coordenada N = 9.486.737,79m e E = 816.154,76m; 
1,15 m e azimute plano 118°07’53” até o marco M-632, de coordenada N 
= 9.486.737,25m e E = 816.155,77m; 1,14 m e azimute plano 108°54’40” 
até o marco M-633, de coordenada N = 9.486.736,88m e E = 816.156,85m; 
1,15 m e azimute plano 99°32’40” até o marco M-634, de coordenada N = 
9.486.736,69m e E = 816.157,98m; 28,40 m e azimute plano 94°52’03” 
até o marco M-635, de coordenada N = 9.486.734,28m e E = 816.186,28m; 
267,08 m e azimute plano 138°22’38” até o marco M-636, de coordenada 
N = 9.486.534,63m e E = 816.363,68m; 1,07 m e azimute plano 
133°51’43” até o marco M-637, de coordenada N = 9.486.533,89m e E = 
816.364,45m; 1,07 m e azimute plano 125°28’31” até o marco M-638, de 
coordenada N = 9.486.533,27m e E = 816.365,32m; 1,07 m e azimute 
plano 116°33’54” até o marco M-639, de coordenada N = 9.486.532,79m 
e E = 816.366,28m; 1,06 m e azimute plano 107°34’47” até o marco 
M-640, de coordenada N = 9.486.532,47m e E = 816.367,29m; 1,07 m e 
azimute plano 99°06’41” até o marco M-641, de coordenada N = 
9.486.532,30m e E = 816.368,35m; 1,06 m e azimute plano 90°32’26” até 
o marco M-642, de coordenada N = 9.486.532,29m e E = 816.369,41m; 
18,57 m e azimute plano 85°53’33” até o marco M-643, de coordenada N 
= 9.486.533,62m e E = 816.387,93m; 0,73 m e azimute plano 82°52’30” 
até o marco M-644, de coordenada N = 9.486.533,71m e E = 816.388,65m; 
0,45 m e azimute plano 78°26’24” até o marco M-645, de coordenada N = 
9.486.533,80m e E = 816.389,09m; 183,59 m e azimute plano 76°21’29” 
até o marco M-646, de coordenada N = 9.486.577,10m e E = 816.567,50m; 
0,49 m e azimute plano 74°32’20” até o marco M-647, de coordenada N = 
9.486.577,23m e E = 816.567,97m; 87,69 m e azimute plano 72°26’13” 
até o marco M-648, de coordenada N = 9.486.603,69m e E = 816.651,57m; 
0,30 m e azimute plano 72°45’31” até o marco M-649, de coordenada N = 
9.486.603,78m e E = 816.651,86m; 0,66 m e azimute plano 66°54’54” até 
o marco M-650, de coordenada N = 9.486.604,04m e E = 816.652,47m; 
35,74 m e azimute plano 64°34’04” até o marco M-651, de coordenada N 
= 9.486.619,39m e E = 816.684,75m; 0,62 m e azimute plano 62°11’55” 
até o marco M-652, de coordenada N = 9.486.619,68m e E = 816.685,30m; 
0,42 m e azimute plano 58°34’14” até o marco M-653, de coordenada N = 
9.486.619,90m e E = 816.685,66m; 52,83 m e azimute plano 58°50’47” 
até o marco M-654, de coordenada N = 9.486.647,23m e E = 816.730,87m; 
0,97 m e azimute plano 54°40’07” até o marco M-655, de coordenada N = 
9.486.647,79m e E = 816.731,66m; 43,69 m e azimute plano 50°54’29” 
até o marco M-656, de coordenada N = 9.486.675,34m e E = 816.765,57m; 
0,22 m e azimute plano 50°31’39” até o marco M-657, de coordenada N = 
9.486.675,48m e E = 816.765,74m; 46,48 m e azimute plano 48°41’24” 
até o marco M-658, de coordenada N = 9.486.706,16m e E = 816.800,65m; 
15,04 m e azimute plano 48°59’23” até o marco M-659, de coordenada N 
= 9.486.716,03m e E = 816.812,00m; 25,88 m e azimute plano 66°21’24” 
até o marco M-660, de coordenada N = 9.486.726,41m e E = 816.835,71m; 
24,04 m e azimute plano 78°56’33” até o marco M-661, de coordenada N 
= 9.486.731,02m e E = 816.859,30m; 1,09 m e azimute plano 74°33’37” 
até o marco M-662, de coordenada N = 9.486.731,31m e E = 816.860,35m; 
1,20 m e azimute plano 64°55’32” até o marco M-663, de coordenada N = 
9.486.731,82m e E = 816.861,44m; 24,03 m e azimute plano 60°05’43” 
até o marco M-664, de coordenada N = 9.486.743,80m e E = 816.882,27m; 
41,24 m e azimute plano 66°32’13” até o marco M-665, de coordenada N 
= 9.486.760,22m e E = 816.920,10m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido Noroeste-Sudeste) da Estrada Sem denominação, com a seguinte 
distância: 54,55 m e azimute plano 101°36’01” até o marco M-666, de 
coordenada N = 9.486.749,25m e E = 816.973,54m; 0,19 m e azimute 
plano 101°53’19” até o marco M-667, de coordenada N = 9.486.749,21m 
e E = 816.973,73m; 0,35 m e azimute plano 98°07’48” até o marco M-668, 
de coordenada N = 9.486.749,16m e E = 816.974,08m; 32,00 m e azimu-
te plano 97°07’38” até o marco M-669, de coordenada N = 9.486.745,19m 
e E = 817.005,83m; 0,25 m e azimute plano 96°50’34” até o marco M-670, 
de coordenada N = 9.486.745,16m e E = 817.006,08m; 22,40 m e azimu-
te plano 95°02’46” até o marco M-671, de coordenada N = 9.486.743,19m 
e E = 817.028,39m; 76,42 m e azimute plano 97°57’57” até o marco 
M-672, de coordenada N = 9.486.732,60m e E = 817.104,07m; 119,03 m 
e azimute plano 97°57’48” até o marco M-673, de coordenada N = 
9.486.716,11m e E = 817.221,95m; 20,42 m e azimute plano 99°09’28” 
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até o marco M-674, de coordenada N = 9.486.712,86m e E = 817.242,11m; 
22,19 m e azimute plano 103°37’45” até o marco M-675, de coordenada N 
= 9.486.707,63m e E = 817.263,68m; 0,50 m e azimute plano 101°32’05” 
até o marco M-676, de coordenada N = 9.486.707,53m e E = 817.264,17m; 
46,92 m e azimute plano 98°56’18” até o marco M-677, de coordenada N 
= 9.486.700,24m e E = 817.310,52m; 77,73 m e azimute plano 99°17’55” 
até o marco M-678, de coordenada N = 9.486.687,68m e E = 817.387,23m; 
0,27 m e azimute plano 98°25’37” até o marco M-679, de coordenada N = 
9.486.687,64m e E = 817.387,50m; 92,00 m e azimute plano 97°01’26” 
até o marco M-680, de coordenada N = 9.486.676,39m e E = 817.478,81m; 
107,02 m e azimute plano 96°34’02” até o marco M-681, de coordenada N 
= 9.486.664,15m e E = 817.585,13m; 27,52 m e azimute plano 141°09’06” 
até o marco M-682, de coordenada N = 9.486.642,72m e E = 817.602,39m; 
92,70 m e azimute plano 144°16’16” até o marco M-683, de coordenada N 
= 9.486.567,47m e E = 817.656,52m; 1,11 m e azimute plano 139°44’00” 
até o marco M-684, de coordenada N = 9.486.566,62m e E = 817.657,24m; 
1,11 m e azimute plano 130°59’32” até o marco M-685, de coordenada N 
= 9.486.565,89m e E = 817.658,08m; 9,00 m e azimute plano 126°00’14” 
até o marco M-686, de coordenada N = 9.486.560,60m e E = 817.665,36m; 
0,92 m e azimute plano 122°08’14” até o marco M-687, de coordenada N 
= 9.486.560,11m e E = 817.666,14m; 0,94 m e azimute plano 114°38’48” 
até o marco M-688, de coordenada N = 9.486.559,72m e E = 817.666,99m; 
0,92 m e azimute plano 107°03’25” até o marco M-689, de coordenada N 
= 9.486.559,45m e E = 817.667,87m; 11,56 m e azimute plano 103°15’17” 
até o marco M-690, de coordenada N = 9.486.556,80m e E = 817.679,12m; 
1,11 m e azimute plano 98°16’33” até o marco M-691, de coordenada N = 
9.486.556,64m e E = 817.680,22m; 1,12 m e azimute plano 89°29’18” até 
o marco M-692, de coordenada N = 9.486.556,65m e E = 817.681,34m; 
1,11 m e azimute plano 80°42’24” até o marco M-693, de coordenada N = 
9.486.556,83m e E = 817.682,44m; 1,11 m e azimute plano 71°04’31” até 
o marco M-694, de coordenada N = 9.486.557,19m e E = 817.683,49m; 
1,12 m e azimute plano 62°17’21” até o marco M-695, de coordenada N = 
9.486.557,71m e E = 817.684,48m; 25,51 m e azimute plano 57°31’07” 
até o marco M-696, de coordenada N = 9.486.571,41m e E = 817.706,00m; 
21,82 m e azimute plano 63°26’06” até o marco M-697, de coordenada N 
= 9.486.581,17m e E = 817.725,52m; 0,86 m e azimute plano 60°10’22” 
até o marco M-698, de coordenada N = 9.486.581,60m e E = 817.726,27m; 
0,86 m e azimute plano 52°59’51” até o marco M-699, de coordenada N = 
9.486.582,12m e E = 817.726,96m; 0,86 m e azimute plano 45°28’25” até 
o marco M-700, de coordenada N = 9.486.582,72m e E = 817.727,57m; 
19,67 m e azimute plano 42°16’46” até o marco M-701, de coordenada N 
= 9.486.597,27m e E = 817.740,80m; 0,28 m e azimute plano 42°08’15” 
até o marco M-702, de coordenada N = 9.486.597,48m e E = 817.740,99m; 
0,50 m e azimute plano 36°52’12” até o marco M-703, de coordenada N = 
9.486.597,88m e E = 817.741,29m; 21,50 m e azimute plano 35°54’56” 
até o marco M-704, de coordenada N = 9.486.615,29m e E = 817.753,90m; 
8,55 m e azimute plano 70°35’23” até o marco M-705, de coordenada N = 
9.486.618,13m e E = 817.761,96m; 25,26 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-706, de coordenada N = 9.486.618,13m e E = 817.787,22m; 
1,21 m e azimute plano 84°48’20” até o marco M-707, de coordenada N = 
9.486.618,24m e E = 817.788,43m; 1,21 m e azimute plano 75°09’36” até 
o marco M-708, de coordenada N = 9.486.618,55m e E = 817.789,60m; 
1,23 m e azimute plano 64°53’54” até o marco M-709, de coordenada N = 
9.486.619,07m e E = 817.790,71m; 1,21 m e azimute plano 55°07’29” até 
o marco M-710, de coordenada N = 9.486.619,76m e E = 817.791,70m; 
1,22 m e azimute plano 45°19’52” até o marco M-711, de coordenada N = 
9.486.620,62m e E = 817.792,57m; 26,99 m e azimute plano 40°08’43” 
até o marco M-712, de coordenada N = 9.486.641,25m e E = 817.809,97m; 
12,10 m e azimute plano 51°42’35” até o marco M-713, de coordenada N 
= 9.486.648,75m e E = 817.819,47m; 45,78 m e azimute plano 100°51’56” 
até o marco M-714, de coordenada N = 9.486.640,12m e E = 817.864,43m; 
47,82 m e azimute plano 103°51’11” até o marco M-715, de coordenada N 
= 9.486.628,67m e E = 817.910,86m; 29,03 m e azimute plano 131°38’07” 
até o marco M-716, de coordenada N = 9.486.609,38m e E = 817.932,56m; 
74,07 m e azimute plano 149°22’38” até o marco M-717, de coordenada N 
= 9.486.545,64m e E = 817.970,29m; 24,20 m e azimute plano 152°06’41” 
até o marco M-718, de coordenada N = 9.486.524,25m e E = 817.981,61m; 
50,04 m e azimute plano 169°33’25” até o marco M-719, de coordenada N 
= 9.486.475,04m e E = 817.990,68m; 0,84 m e azimute plano 166°17’35” 
até o marco M-720, de coordenada N = 9.486.474,22m e E = 817.990,88m; 
33,26 m e azimute plano 162°38’57” até o marco M-721, de coordenada N 
= 9.486.442,47m e E = 818.000,80m; 0,91 m e azimute plano 158°46’55” 
até o marco M-722, de coordenada N = 9.486.441,62m e E = 818.001,13m; 
0,91 m e azimute plano 151°44’31” até o marco M-723, de coordenada N 
= 9.486.440,82m e E = 818.001,56m; 71,76 m e azimute plano 147°46’10” 
até o marco M-724, de coordenada N = 9.486.380,12m e E = 818.039,83m; 
59,50 m e azimute plano 150°38’36” até o marco M-725, de coordenada N 
= 9.486.328,26m e E = 818.069,00m; 17,26 m e azimute plano 167°27’11” 
até o marco M-726, de coordenada N = 9.486.311,41m e E = 818.072,75m; 
0,91 m e azimute plano 164°08’26” até o marco M-727, de coordenada N 
= 9.486.310,53m e E = 818.073,00m; 1,12 m e azimute plano 155°15’38” 
até o marco M-728, de coordenada N = 9.486.309,51m e E = 818.073,47m; 
37,96 m e azimute plano 150°44’51” até o marco M-729, de coordenada N 
= 9.486.276,39m e E = 818.092,02m; 0,99 m e azimute plano 146°08’56” 
até o marco M-730, de coordenada N = 9.486.275,57m e E = 818.092,57m; 
44,01 m e azimute plano 142°16’24” até o marco M-731, de coordenada N 
= 9.486.240,76m e E = 818.119,50m; 30,34 m e azimute plano 147°20’31” 
até o marco M-732, de coordenada N = 9.486.215,22m e E = 818.135,87m; 
1,19 m e azimute plano 142°50’30” até o marco M-733, de coordenada N 
= 9.486.214,27m e E = 818.136,59m; 1,20 m e azimute plano 132°37’41” 
até o marco M-734, de coordenada N = 9.486.213,46m e E = 818.137,47m; 
1,20 m e azimute plano 122°21’39” até o marco M-735, de coordenada N 

= 9.486.212,82m e E = 818.138,48m; 23,94 m e azimute plano 117°59’57” 
até o marco M-736, de coordenada N = 9.486.201,58m e E = 818.159,62m; 
29,28 m e azimute plano 118°17’53” até o marco M-737, de coordenada N 
= 9.486.187,70m e E = 818.185,40m; 0,60 m e azimute plano 115°42’36” 
até o marco M-738, de coordenada N = 9.486.187,44m e E = 818.185,94m; 
98,06 m e azimute plano 113°27’15” até o marco M-739, de coordenada N 
= 9.486.148,41m e E = 818.275,90m; 90,97 m e azimute plano 113°24’52” 
até o marco M-740, de coordenada N = 9.486.112,26m e E = 818.359,38m; 
41,74 m e azimute plano 122°44’04” até o marco M-741, de coordenada N 
= 9.486.089,69m e E = 818.394,49m; 59,04 m e azimute plano 150°24’16” 
até o marco M-742, de coordenada N = 9.486.038,35m e E = 818.423,65m; 
4,98 m e azimute plano 164°24’07” até o marco M-743, de coordenada N 
= 9.486.033,55m e E = 818.424,99m; 5,04 m e azimute plano 164°20’09” 
até o marco M-744, de coordenada N = 9.486.028,70m e E = 818.426,35m; 
22,87 m e azimute plano 164°22’17” até o marco M-745, de coordenada N 
= 9.486.006,68m e E = 818.432,51m; 4,83 m e azimute plano 174°03’11” 
até o marco M-746, de coordenada N = 9.486.001,88m e E = 818.433,01m; 
deste, segue pela Margem direita (sentido Sudoeste-Nordeste) da Estrada 
Sem denominação, com a seguinte distância: 5,32 m e azimute plano 
98°32’29” até o marco M-747, de coordenada N = 9.486.001,09m e E = 
818.438,27m; 9,15 m e azimute plano 98°55’37” até o marco M-748, de 
coordenada N = 9.485.999,67m e E = 818.447,31m; 28,28 m e azimute 
plano 98°55’46” até o marco M-749, de coordenada N = 9.485.995,28m e 
E = 818.475,25m; 9,15 m e azimute plano 98°55’37” até o marco M-750, 
de coordenada N = 9.485.993,86m e E = 818.484,29m; 1,09 m e azimute 
plano 94°43’12” até o marco M-751, de coordenada N = 9.485.993,77m e 
E = 818.485,38m; 0,33 m e azimute plano 88°15’51” até o marco M-752, 
de coordenada N = 9.485.993,78m e E = 818.485,71m; 13,91 m e azimu-
te plano 87°16’46” até o marco M-753, de coordenada N = 9.485.994,44m 
e E = 818.499,60m; 1,01 m e azimute plano 83°09’26” até o marco M-754, 
de coordenada N = 9.485.994,56m e E = 818.500,60m; 1,00 m e azimute 
plano 74°59’42” até o marco M-755, de coordenada N = 9.485.994,82m e 
E = 818.501,57m; 1,01 m e azimute plano 66°43’38” até o marco M-756, 
de coordenada N = 9.485.995,22m e E = 818.502,50m; 37,28 m e azimu-
te plano 62°31’14” até o marco M-757, de coordenada N = 9.486.012,42m 
e E = 818.535,57m; 0,31 m e azimute plano 60°56’43” até o marco M-758, 
de coordenada N = 9.486.012,57m e E = 818.535,84m; 0,67 m e azimute 
plano 57°15’53” até o marco M-759, de coordenada N = 9.486.012,93m e 
E = 818.536,40m; 13,29 m e azimute plano 54°35’15” até o marco M-760, 
de coordenada N = 9.486.020,63m e E = 818.547,23m; 2,11 m e azimute 
plano 54°39’07” até o marco M-761, de coordenada N = 9.486.021,85m e 
E = 818.548,95m; 21,12 m e azimute plano 54°34’44” até o marco M-762, 
de coordenada N = 9.486.034,09m e E = 818.566,16m; 0,57 m e azimute 
plano 52°07’30” até o marco M-763, de coordenada N = 9.486.034,44m e 
E = 818.566,61m; 0,93 m e azimute plano 46°18’43” até o marco M-764, 
de coordenada N = 9.486.035,08m e E = 818.567,28m; 20,60 m e azimu-
te plano 42°24’10” até o marco M-765, de coordenada N = 9.486.050,29m 
e E = 818.581,17m; 0,98 m e azimute plano 37°55’35” até o marco M-766, 
de coordenada N = 9.486.051,06m e E = 818.581,77m; 0,98 m e azimute 
plano 30°45’46” até o marco M-767, de coordenada N = 9.486.051,90m e 
E = 818.582,27m; 0,97 m e azimute plano 22°20’53” até o marco M-768, 
de coordenada N = 9.486.052,80m e E = 818.582,64m; 19,18 m e azimu-
te plano 18°24’58” até o marco M-769, de coordenada N = 9.486.071,00m 
e E = 818.588,70m; 18,84 m e azimute plano 46°17’25” até o marco 
M-770, de coordenada N = 9.486.084,02m e E = 818.602,32m; 17,52 m 
e azimute plano 53°57’38” até o marco M-771, de coordenada N = 
9.486.094,33m e E = 818.616,49m; 0,85 m e azimute plano 50°42’38” até 
o marco M-772, de coordenada N = 9.486.094,87m e E = 818.617,15m; 
0,86 m e azimute plano 43°34’47” até o marco M-773, de coordenada N = 
9.486.095,49m e E = 818.617,74m; 0,86 m e azimute plano 36°28’09” até 
o marco M-774, de coordenada N = 9.486.096,18m e E = 818.618,25m; 
15,11 m e azimute plano 33°02’17” até o marco M-775, de coordenada N 
= 9.486.108,85m e E = 818.626,49m; 19,78 m e azimute plano 43°42’35” 
até o marco M-776, de coordenada N = 9.486.123,15m e E = 818.640,16m; 
31,82 m e azimute plano 53°48’26” até o marco M-777, de coordenada N 
= 9.486.141,94m e E = 818.665,84m; 16,75 m e azimute plano 72°46’36” 
até o marco M-778, de coordenada N = 9.486.146,90m e E = 818.681,84m; 
15,85 m e azimute plano 107°05’51” até o marco M-779, de coordenada N 
= 9.486.142,24m e E = 818.696,99m; 13,84 m e azimute plano 106°42’26” 
até o marco M-780, de coordenada N = 9.486.138,26m e E = 818.710,25m; 
0,86 m e azimute plano 102°44’43” até o marco M-781, de coordenada N 
= 9.486.138,07m e E = 818.711,09m; 0,86 m e azimute plano 95°58’28” 
até o marco M-782, de coordenada N = 9.486.137,98m e E = 818.711,95m; 
0,87 m e azimute plano 89°20’29” até o marco M-783, de coordenada N = 
9.486.137,99m e E = 818.712,82m; 15,82 m e azimute plano 85°25’55” 
até o marco M-784, de coordenada N = 9.486.139,25m e E = 818.728,59m; 
18,60 m e azimute plano 97°50’49” até o marco M-785, de coordenada N 
= 9.486.136,71m e E = 818.747,02m; 0,96 m e azimute plano 93°34’35” 
até o marco M-786, de coordenada N = 9.486.136,65m e E = 818.747,98m; 
0,58 m e azimute plano 88°01’30” até o marco M-787, de coordenada N = 
9.486.136,67m e E = 818.748,56m; 5,53 m e azimute plano 85°13’40” até 
o marco M-788, de coordenada N = 9.486.137,13m e E = 818.754,07m; 
2,43 m e azimute plano 85°16’32” até o marco M-789, de coordenada N = 
9.486.137,33m e E = 818.756,49m; 0,64 m e azimute plano 82°52’30” até 
o marco M-790, de coordenada N = 9.486.137,41m e E = 818.757,13m; 
1,25 m e azimute plano 74°44’42” até o marco M-791, de coordenada N = 
9.486.137,74m e E = 818.758,34m; 2,46 m e azimute plano 69°29’55” até 
o marco M-792, de coordenada N = 9.486.138,60m e E = 818.760,64m; 
8,88 m e azimute plano 69°25’17” até o marco M-793, de coordenada N = 
9.486.141,72m e E = 818.768,95m;  7,58 m e azimute plano 69°46’17” m 
até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.



 diário oficial Nº 34.760  57 Terça-feira, 09 DE NOVEMBRO DE 2021

Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de rondon do Pará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 725655
Portaria N° 1745 de 08 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 curuçá, abrangendo uma área de 
3.583,1836 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/41057.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 3.583,1836 ha (três mil, 
quinhentos e oitenta e três hectares, dezoito ares e trinta e seis centiares), 
denominada GlEBa rio MaÚ, localizada no Município curuçá, com limites, 
confrontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial 
descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do mar-
co M-001, de coordenada N =  9.905.075,39m e E = 182.021,90m; deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido oeste-leste) da 
rodovia Estadual Pa-220, com a seguinte distância  11,24 m e azimute 
plano 134°12’26” até o marco M-002, de coordenada N = 9.905.067,55m 
e E = 182.029,96m; 101,33 m e azimute plano 134°30’15” até o marco 
M-003, de coordenada N = 9.904.996,52m e E = 182.102,23m; 0,36 m e 
azimute plano 133°52’36” até o marco M-004, de coordenada N = 
9.904.996,27m e E = 182.102,49m; 79,87 m e azimute plano 132°25’20” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.904.942,39m e E = 182.161,45m; 
120,46 m e azimute plano 133°26’09” até o marco M-006, de coordenada 
N = 9.904.859,57m e E = 182.248,92m; 0,54 m e azimute plano 
131°59’14” até o marco M-007, de coordenada N = 9.904.859,21m e E = 
182.249,32m; 43,81 m e azimute plano 130°22’17” até o marco M-008, de 
coordenada N = 9.904.830,83m e E = 182.282,70m; 0,51 m e azimute 
plano 130°14’11” até o marco M-009, de coordenada N = 9.904.830,50m 
e E = 182.283,09m; 65,12 m e azimute plano 130°22’20” até o marco 
M-010, de coordenada N = 9.904.788,32m e E = 182.332,70m; 87,65 m 
e azimute plano 132°56’17” até o marco M-011, de coordenada N = 
9.904.728,61m e E = 182.396,87m; 93,93 m e azimute plano 132°46’26” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.904.664,82m e E = 182.465,82m; 
71,09 m e azimute plano 133°14’19” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.904.616,12m e E = 182.517,61m; 50,84 m e azimute plano 133°13’50” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.904.581,30m e E = 182.554,65m; 
0,12 m e azimute plano 131°38’01” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.904.581,22m e E = 182.554,74m; 61,30 m e azimute plano 132°34’02” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.904.539,75m e E = 182.599,89m; 
35,81 m e azimute plano 132°33’20” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.904.515,53m e E = 182.626,27m; 104,04 m e azimute plano 
133°59’57” até o marco M-018, de coordenada N = 9.904.443,26m e E = 
182.701,11m; 0,35 m e azimute plano 132°42’34” até o marco M-019, de 
coordenada N = 9.904.443,02m e E = 182.701,37m; 77,64 m e azimute 
plano 132°00’31” até o marco M-020, de coordenada N = 9.904.391,06m 
e E = 182.759,06m; 0,36 m e azimute plano 131°38’01” até o marco 
M-021, de coordenada N = 9.904.390,82m e E = 182.759,33m; 0,89 m e 
azimute plano 127°15’19” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.904.390,28m e E = 182.760,04m; 46,05 m e azimute plano 124°50’47” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.904.363,97m e E = 182.797,83m; 
0,85 m e azimute plano 122°00’19” até o marco M-024, de coordenada N 
= 9.904.363,52m e E = 182.798,55m; 1,03 m e azimute plano 117°03’40” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.904.363,05m e E = 182.799,47m; 
37,03 m e azimute plano 114°06’03” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.904.347,93m e E = 182.833,27m; 0,72 m e azimute plano 111°56’55” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.904.347,66m e E = 182.833,94m; 
0,55 m e azimute plano 108°06’14” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.904.347,49m e E = 182.834,46m; 33,62 m e azimute plano 106°49’24” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.904.337,76m e E = 182.866,64m; 
7,24 m e azimute plano 106°46’58” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.904.335,67m e E = 182.873,57m; 0,29 m e azimute plano 105°56’43” 

até o marco M-031, de coordenada N = 9.904.335,59m e E = 182.873,85m; 
52,37 m e azimute plano 105°09’12” até o marco M-032, de coordenada N 
= 9.904.321,90m e E = 182.924,40m; 27,86 m e azimute plano 105°10’07” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.904.314,61m e E = 182.951,29m; 
71,71 m e azimute plano 106°27’13” até o marco M-034, de coordenada N 
= 9.904.294,30m e E = 183.020,06m; 117,96 m e azimute plano 
107°03’59” até o marco M-035, de coordenada N = 9.904.259,68m e E = 
183.132,83m; 62,14 m e azimute plano 113°24’46” até o marco M-036, de 
coordenada N = 9.904.234,99m e E = 183.189,85m; 58,46 m e azimute 
plano 115°13’10” até o marco M-037, de coordenada N = 9.904.210,08m 
e E = 183.242,74m; 0,08 m e azimute plano 119°44’42” até o marco 
M-038, de coordenada N = 9.904.210,04m e E = 183.242,81m; 52,88 m 
e azimute plano 114°45’09” até o marco M-039, de coordenada N = 
9.904.187,90m e E = 183.290,83m; 141,90 m e azimute plano 102°07’52” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.904.158,08m e E = 183.429,56m; 
8,31 m e azimute plano 99°46’06” até o marco M-041, de coordenada N = 
9.904.156,67m e E = 183.437,75m; 174,68 m e azimute plano 99°44’57” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.904.127,09m e E = 183.609,91m; 
17,66 m e azimute plano 99°44’42” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.904.124,10m e E = 183.627,32m; 66,27 m e azimute plano 116°59’12” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.904.094,03m e E = 183.686,37m; 
23,00 m e azimute plano 160°57’59” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.904.072,29m e E = 183.693,87m; 53,26 m e azimute plano 133°16’23” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.904.035,78m e E = 183.732,65m; 
0,57 m e azimute plano 131°28’04” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.904.035,40m e E = 183.733,08m; 0,36 m e azimute plano 128°09’26” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.904.035,18m e E = 183.733,36m; 
35,13 m e azimute plano 127°56’11” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.904.013,58m e E = 183.761,07m; 76,67 m e azimute plano 129°53’20” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.903.964,41m e E = 183.819,90m; 
55,44 m e azimute plano 130°41’56” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.903.928,26m e E = 183.861,93m; 38,38 m e azimute plano 130°42’00” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.903.903,23m e E = 183.891,03m; 
109,87 m e azimute plano 130°41’20” até o marco M-053, de coordenada 
N = 9.903.831,60m e E = 183.974,34m; 128,25 m e azimute plano 
131°00’47” até o marco M-054, de coordenada N = 9.903.747,44m e E = 
184.071,11m; 142,45 m e azimute plano 131°12’42” até o marco M-055, 
de coordenada N = 9.903.653,59m e E = 184.178,27m; 23,28 m e azimu-
te plano 131°13’14” até o marco M-056, de coordenada N = 9.903.638,25m 
e E = 184.195,78m; 104,49 m e azimute plano 130°55’17” até o marco 
M-057, de coordenada N = 9.903.569,81m e E = 184.274,73m; 75,84 m 
e azimute plano 130°39’28” até o marco M-058, de coordenada N = 
9.903.520,40m e E = 184.332,26m; 67,50 m e azimute plano 130°39’24” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.903.476,42m e E = 184.383,47m; 
132,51 m e azimute plano 130°55’48” até o marco M-060, de coordenada 
N = 9.903.389,61m e E = 184.483,58m; 42,80 m e azimute plano 
131°02’23” até o marco M-061, de coordenada N = 9.903.361,51m e E = 
184.515,86m; 40,16 m e azimute plano 134°06’08” até o marco M-062, de 
coordenada N = 9.903.333,56m e E = 184.544,70m; 52,78 m e azimute 
plano 136°33’31” até o marco M-063, de coordenada N = 9.903.295,24m 
e E = 184.580,99m; 46,77 m e azimute plano 136°33’34” até o marco 
M-064, de coordenada N = 9.903.261,28m e E = 184.613,15m; 19,82 m 
e azimute plano 136°33’13” até o marco M-065, de coordenada N = 
9.903.246,89m e E = 184.626,78m; 67,62 m e azimute plano 136°44’37” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.903.197,64m e E = 184.673,12m; 
94,82 m e azimute plano 137°52’05” até o marco M-067, de coordenada N 
= 9.903.127,32m e E = 184.736,73m; 1,10 m e azimute plano 135°00’00” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.903.126,54m e E = 184.737,51m; 
68,57 m e azimute plano 131°32’28” até o marco M-069, de coordenada N 
= 9.903.081,07m e E = 184.788,83m; 22,68 m e azimute plano 131°31’58” 
até o marco M-070, de coordenada N = 9.903.066,03m e E = 184.805,81m; 
0,28 m e azimute plano 130°36’05” até o marco M-071, de coordenada N 
= 9.903.065,85m e E = 184.806,02m; 0,88 m e azimute plano 127°38’51” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.903.065,31m e E = 184.806,72m; 
0,86 m e azimute plano 122°13’00” até o marco M-073, de coordenada N 
= 9.903.064,85m e E = 184.807,45m; 0,94 m e azimute plano 117°06’29” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.903.064,42m e E = 184.808,29m; 
28,43 m e azimute plano 114°35’27” até o marco M-075, de coordenada N 
= 9.903.052,59m e E = 184.834,14m; 0,81 m e azimute plano 112°27’25” 
até o marco M-076, de coordenada N = 9.903.052,28m e E = 184.834,89m; 
0,82 m e azimute plano 107°46’17” até o marco M-077, de coordenada N 
= 9.903.052,03m e E = 184.835,67m; 0,81 m e azimute plano 102°50’08” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.903.051,85m e E = 184.836,46m; 
24,95 m e azimute plano 100°36’10” até o marco M-079, de coordenada N 
= 9.903.047,26m e E = 184.860,98m; 0,12 m e azimute plano 99°27’44” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.903.047,24m e E = 184.861,10m; 
0,87 m e azimute plano 97°17’20” até o marco M-081, de coordenada N = 
9.903.047,13m e E = 184.861,96m; 0,87 m e azimute plano 92°37’57” até 
o marco M-082, de coordenada N = 9.903.047,09m e E = 184.862,83m; 
30,49 m e azimute plano 89°57’45” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.903.047,11m e E = 184.893,32m; 0,19 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.903.047,11m e E = 184.893,51m; 
34,48 m e azimute plano 88°51’12” até o marco M-085, de coordenada N 
= 9.903.047,80m e E = 184.927,98m; 74,02 m e azimute plano 88°39’39” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.903.049,53m e E = 185.001,98m; 
42,55 m e azimute plano 88°40’01” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.903.050,52m e E = 185.044,52m; 143,56 m e azimute plano 89°57’22” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.903.050,63m e E = 185.188,08m; 
134,18 m e azimute plano 91°21’29” até o marco M-089, de coordenada N 
= 9.903.047,45m e E = 185.322,22m; 32,92 m e azimute plano 94°24’29” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.903.044,92m e E = 185.355,04m; 
121,99 m e azimute plano 94°23’45” até o marco M-091, de coordenada N 
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= 9.903.035,57m e E = 185.476,67m; 48,86 m e azimute plano 94°24’05” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.903.031,82m e E = 185.525,39m; 
107,62 m e azimute plano 94°30’50” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.903.023,35m e E = 185.632,68m; 29,16 m e azimute plano 95°06’58” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.903.020,75m e E = 185.661,72m; 
67,89 m e azimute plano 96°04’15” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.903.013,57m e E = 185.729,23m; 0,08 m e azimute plano 97°07’30” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.903.013,56m e E = 185.729,31m; 
46,53 m e azimute plano 95°38’09” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.903.008,99m e E = 185.775,62m; 132,00 m e azimute plano 96°32’17” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.902.993,96m e E = 185.906,76m; 
0,10 m e azimute plano 95°42’38” até o marco M-099, de coordenada N = 
9.902.993,95m e E = 185.906,86m; 78,45 m e azimute plano 95°55’35” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.902.985,85m e E = 185.984,89m; 
22,60 m e azimute plano 95°55’03” até o marco M-101, de coordenada N 
= 9.902.983,52m e E = 186.007,37m; 35,03 m e azimute plano 98°29’11” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.902.978,35m e E = 186.042,02m; 
18,30 m e azimute plano 101°32’14” até o marco M-103, de coordenada N 
= 9.902.974,69m e E = 186.059,95m; 23,58 m e azimute plano 101°32’54” 
até o marco M-104, de coordenada N = 9.902.969,97m e E = 186.083,05m; 
60,34 m e azimute plano 106°54’34” até o marco M-105, de coordenada N 
= 9.902.952,42m e E = 186.140,78m; 67,46 m e azimute plano 108°37’42” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.902.930,87m e E = 186.204,71m; 
86,52 m e azimute plano 111°18’25” até o marco M-107, de coordenada N 
= 9.902.899,43m e E = 186.285,32m; 72,11 m e azimute plano 111°55’10” 
até o marco M-108, de coordenada N = 9.902.872,51m e E = 186.352,22m; 
0,34 m e azimute plano 110°33’22” até o marco M-109, de coordenada N 
= 9.902.872,39m e E = 186.352,54m; 78,87 m e azimute plano 109°56’32” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.902.845,49m e E = 186.426,68m; 
111,46 m e azimute plano 111°03’52” até o marco M-111, de coordenada 
N = 9.902.805,43m e E = 186.530,69m; 85,74 m e azimute plano 
110°44’21” até o marco M-112, de coordenada N = 9.902.775,07m e E = 
186.610,87m; 1,47 m e azimute plano 110°38’49” até o marco M-113, de 
coordenada N = 9.902.774,55m e E = 186.612,25m; 0,14 m e azimute 
plano 111°02’15” até o marco M-114, de coordenada N = 9.902.774,50m 
e E = 186.612,38m; 0,22 m e azimute plano 110°51’16” até o marco 
M-115, de coordenada N = 9.902.774,42m e E = 186.612,59m; 60,98 m 
e azimute plano 108°37’52” até o marco M-116, de coordenada N = 
9.902.754,94m e E = 186.670,37m; 6,88 m e azimute plano 108°34’00” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.902.752,75m e E = 186.676,89m; 
0,18 m e azimute plano 109°26’24” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.902.752,69m e E = 186.677,06m; 34,77 m e azimute plano 107°35’45” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.902.742,18m e E = 186.710,20m; 
0,66 m e azimute plano 105°42’31” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.902.742,00m e E = 186.710,84m; 0,67 m e azimute plano 101°58’34” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.902.741,86m e E = 186.711,50m; 
0,30 m e azimute plano 97°35’41” até o marco M-122, de coordenada N = 
9.902.741,82m e E = 186.711,80m; 18,33 m e azimute plano 98°11’15” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.902.739,21m e E = 186.729,94m; 
0,83 m e azimute plano 96°11’19” até o marco M-124, de coordenada N = 
9.902.739,12m e E = 186.730,77m; 26,02 m e azimute plano 93°26’15” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.902.737,56m e E = 186.756,74m; 
0,61 m e azimute plano 90°56’21” até o marco M-126, de coordenada N = 
9.902.737,55m e E = 186.757,35m; 0,27 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-127, de coordenada N = 9.902.737,55m e E = 186.757,62m; 
98,64 m e azimute plano 88°25’32” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.902.740,26m e E = 186.856,22m; 0,07 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.902.740,26m e E = 186.856,29m; 
110,85 m e azimute plano 88°03’04” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.902.744,03m e E = 186.967,08m; 0,12 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.902.744,03m e E = 186.967,20m; 
68,11 m e azimute plano 87°21’58” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.902.747,16m e E = 187.035,24m; deste, segue pelo limite Municipal 
(iBGE, 2020) de curuçá/Marapanim, com a seguinte distância  54,26 m e 
azimute plano 199°10’58” até o marco M-133, de coordenada N = 
9.902.695,91m e E = 187.017,41m; 137,21 m e azimute plano 199°10’19” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.902.566,31m e E = 186.972,35m; 
215,53 m e azimute plano 199°10’29” até o marco M-135, de coordenada 
N = 9.902.362,74m e E = 186.901,56m; 1,06 m e azimute plano 
199°17’24” até o marco M-136, de coordenada N = 9.902.361,74m e E = 
186.901,21m; 11,80 m e azimute plano 199°12’11” até o marco M-137, de 
coordenada N = 9.902.350,60m e E = 186.897,33m; 299,43 m e azimute 
plano 199°10’30” até o marco M-138, de coordenada N = 9.902.067,78m 
e E = 186.798,98m; 408,31 m e azimute plano 199°10’24” até o marco 
M-139, de coordenada N = 9.901.682,12m e E = 186.664,88m; 741,69 m 
e azimute plano 199°10’30” até o marco M-140, de coordenada N = 
9.900.981,58m e E = 186.421,27m; 136,97 m e azimute plano 204°43’13” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.900.857,16m e E = 186.363,99m; 
141,50 m e azimute plano 204°43’04” até o marco M-142, de coordenada 
N = 9.900.728,62m e E = 186.304,82m; 255,96 m e azimute plano 
189°27’52” até o marco M-143, de coordenada N = 9.900.476,14m e E = 
186.262,73m; 156,24 m e azimute plano 179°57’22” até o marco M-144, 
de coordenada N = 9.900.319,90m e E = 186.262,85m; 82,28 m e azimu-
te plano 179°57’05” até o marco M-145, de coordenada N = 9.900.237,62m 
e E = 186.262,92m; 245,48 m e azimute plano 179°57’20” até o marco 
M-146, de coordenada N = 9.899.992,14m e E = 186.263,11m; 217,31 m 
e azimute plano 178°06’24” até o marco M-147, de coordenada N = 
9.899.774,95m e E = 186.270,29m; 230,64 m e azimute plano 170°53’30” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.899.547,22m e E = 186.306,80m; 
230,83 m e azimute plano 177°08’22” até o marco M-149, de coordenada 
N = 9.899.316,68m e E = 186.318,32m; 71,19 m e azimute plano 
177°08’30” até o marco M-150, de coordenada N = 9.899.245,58m e E = 

186.321,87m; 108,81 m e azimute plano 177°08’22” até o marco M-151, 
de coordenada N = 9.899.136,91m e E = 186.327,30m; 220,46 m e 
azimute plano 173°26’01” até o marco M-152, de coordenada N = 
9.898.917,90m e E = 186.352,51m; 90,15 m e azimute plano 173°25’59” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.898.828,34m e E = 186.362,82m; 
147,14 m e azimute plano 174°34’17” até o marco M-154, de coordenada 
N = 9.898.681,86m e E = 186.376,74m; 155,81 m e azimute plano 
174°38’04” até o marco M-155, de coordenada N = 9.898.526,73m e E = 
186.391,31m; 391,55 m e azimute plano 167°27’00” até o marco M-156, 
de coordenada N = 9.898.144,54m e E = 186.476,39m; 281,28 m e 
azimute plano 175°11’21” até o marco M-157, de coordenada N = 
9.897.864,25m e E = 186.499,98m; 316,85 m e azimute plano 175°13’21” 
até o marco M-158, de coordenada N = 9.897.548,50m e E = 186.526,37m; 
deste, segue pelo limite Municipal (iBGE, 2020) de curuçá/Terra alta, com 
a seguinte distância  435,38 m e azimute plano 251°05’13” até o marco 
M-159, de coordenada N = 9.897.407,38m e E = 186.114,50m; 245,85 m 
e azimute plano 246°00’06” até o marco M-160, de coordenada N = 
9.897.307,39m e E = 185.889,90m; 130,56 m e azimute plano 246°00’04” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.897.254,29m e E = 185.770,63m; 
277,65 m e azimute plano 255°47’06” até o marco M-162, de coordenada 
N = 9.897.186,11m e E = 185.501,48m; 240,58 m e azimute plano 
244°06’06” até o marco M-163, de coordenada N = 9.897.081,03m e E = 
185.285,06m; 212,98 m e azimute plano 230°08’41” até o marco M-164, 
de coordenada N = 9.896.944,54m e E = 185.121,56m; 53,38 m e azimu-
te plano 226°16’03” até o marco M-165, de coordenada N = 9.896.907,64m 
e E = 185.082,99m; 136,41 m e azimute plano 226°16’27” até o marco 
M-166, de coordenada N = 9.896.813,35m e E = 184.984,41m; 248,95 m 
e azimute plano 207°47’05” até o marco M-167, de coordenada N = 
9.896.593,10m e E = 184.868,36m; 241,93 m e azimute plano 202°57’31” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.896.370,33m e E = 184.773,99m; 
190,65 m e azimute plano 209°58’42” até o marco M-169, de coordenada 
N = 9.896.205,19m e E = 184.678,73m; 142,06 m e azimute plano 
219°05’40” até o marco M-170, de coordenada N = 9.896.094,94m e E = 
184.589,15m; 196,77 m e azimute plano 214°15’49” até o marco M-171, 
de coordenada N = 9.895.932,32m e E = 184.478,37m; 215,66 m e 
azimute plano 214°15’19” até o marco M-172, de coordenada N = 
9.895.754,07m e E = 184.356,98m; 387,83 m e azimute plano 222°34’25” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.895.468,47m e E = 184.094,60m; 
176,73 m e azimute plano 223°41’11” até o marco M-174, de coordenada 
N = 9.895.340,67m e E = 183.972,53m; 149,43 m e azimute plano 
219°44’07” até o marco M-175, de coordenada N = 9.895.225,76m e E = 
183.877,01m; 165,96 m e azimute plano 204°42’15” até o marco M-176, 
de coordenada N = 9.895.074,99m e E = 183.807,65m; 120,28 m e 
azimute plano 193°46’14” até o marco M-177, de coordenada N = 
9.894.958,17m e E = 183.779,02m; 1.289,93 m e azimute plano 
272°20’13” até o marco M-178, de coordenada N = 9.895.010,77m e E = 
182.490,16m; 958,03 m e azimute plano 243°07’48” até o marco M-179, 
de coordenada N = 9.894.577,77m e E = 181.635,56m; 1.081,41 m e 
azimute plano 350°51’24” até o marco M-180, de coordenada N = 
9.895.645,44m e E = 181.463,72m; 0,62 m e azimute plano 350°41’24” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.895.646,05m e E = 181.463,62m; 
512,20 m e azimute plano 350°51’24” até o marco M-182, de coordenada 
N = 9.896.151,74m e E = 181.382,23m; 171,82 m e azimute plano 
350°51’16” até o marco M-183, de coordenada N = 9.896.321,38m e E = 
181.354,92m; deste, segue pelo faixa de domínio pela Margem direita 
(Sentido Sul-Norte) da rodovia Estadual Pa-136, com a seguinte distância  
0,32 m e azimute plano 81°07’10” até o marco M-184, de coordenada N = 
9.896.321,43m e E = 181.355,24m; 1,74 m e azimute plano 77°43’16” até 
o marco M-185, de coordenada N = 9.896.321,80m e E = 181.356,94m; 
1,75 m e azimute plano 72°23’33” até o marco M-186, de coordenada N = 
9.896.322,33m e E = 181.358,61m; 1,74 m e azimute plano 67°24’19” até 
o marco M-187, de coordenada N = 9.896.323,00m e E = 181.360,22m; 
1,75 m e azimute plano 62°24’33” até o marco M-188, de coordenada N = 
9.896.323,81m e E = 181.361,77m; 1,74 m e azimute plano 57°24’10” até 
o marco M-189, de coordenada N = 9.896.324,75m e E = 181.363,24m; 
1,74 m e azimute plano 52°28’18” até o marco M-190, de coordenada N = 
9.896.325,81m e E = 181.364,62m; 1,75 m e azimute plano 47°33’00” até 
o marco M-191, de coordenada N = 9.896.326,99m e E = 181.365,91m; 
1,75 m e azimute plano 42°27’00” até o marco M-192, de coordenada N = 
9.896.328,28m e E = 181.367,09m; 1,75 m e azimute plano 37°19’44” até 
o marco M-193, de coordenada N = 9.896.329,67m e E = 181.368,15m; 
1,74 m e azimute plano 32°35’50” até o marco M-194, de coordenada N = 
9.896.331,14m e E = 181.369,09m; 0,98 m e azimute plano 28°39’26” até 
o marco M-195, de coordenada N = 9.896.332,00m e E = 181.369,56m; 
51,39 m e azimute plano 27°08’19” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.896.377,73m e E = 181.393,00m; 1,02 m e azimute plano 26°03’53” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.896.378,65m e E = 181.393,45m; 
26,67 m e azimute plano 24°13’12” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.896.402,97m e E = 181.404,39m; 28,10 m e azimute plano 24°13’16” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.896.428,60m e E = 181.415,92m; 
14,56 m e azimute plano 24°12’22” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.896.441,88m e E = 181.421,89m; 0,51 m e azimute plano 24°04’32” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.896.442,35m e E = 181.422,10m; 
116,04 m e azimute plano 22°43’52” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.896.549,38m e E = 181.466,94m; 146,83 m e azimute plano 24°42’41” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.896.682,76m e E = 181.528,32m; 
0,30 m e azimute plano 23°57’45” até o marco M-204, de coordenada N = 
9.896.683,03m e E = 181.528,44m; 108,05 m e azimute plano 23°50’21” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.896.781,86m e E = 181.572,11m; 
132,30 m e azimute plano 23°35’34” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.896.903,10m e E = 181.625,06m; 100,78 m e azimute plano 23°27’14” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.896.995,55m e E = 181.665,17m; 



 diário oficial Nº 34.760  59 Terça-feira, 09 DE NOVEMBRO DE 2021

0,25 m e azimute plano 23°29’55” até o marco M-208, de coordenada N = 
9.896.995,78m e E = 181.665,27m; 20,32 m e azimute plano 23°26’08” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.897.014,42m e E = 181.673,35m; 
0,75 m e azimute plano 22°47’47” até o marco M-210, de coordenada N = 
9.897.015,11m e E = 181.673,64m; 9,40 m e azimute plano 21°19’34” até 
o marco M-211, de coordenada N = 9.897.023,87m e E = 181.677,06m; 
75,81 m e azimute plano 21°18’06” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.897.094,50m e E = 181.704,60m; 183,03 m e azimute plano 23°09’15” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.897.262,79m e E = 181.776,57m; 
0,55 m e azimute plano 22°22’48” até o marco M-214, de coordenada N = 
9.897.263,30m e E = 181.776,78m; 69,76 m e azimute plano 21°35’22” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.897.328,17m e E = 181.802,45m; 
59,28 m e azimute plano 23°32’01” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.897.382,52m e E = 181.826,12m; 0,34 m e azimute plano 22°45’04” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.897.382,83m e E = 181.826,25m; 
41,56 m e azimute plano 22°35’06” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.897.421,20m e E = 181.842,21m; 70,35 m e azimute plano 22°34’38” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.897.486,16m e E = 181.869,22m; 
87,60 m e azimute plano 23°00’10” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.897.566,79m e E = 181.903,45m; 46,86 m e azimute plano 24°52’30” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.897.609,30m e E = 181.923,16m; 
0,58 m e azimute plano 24°21’45” até o marco M-222, de coordenada N = 
9.897.609,83m e E = 181.923,40m; 68,79 m e azimute plano 23°13’06” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.897.673,05m e E = 181.950,52m; 
0,19 m e azimute plano 21°15’02” até o marco M-224, de coordenada N = 
9.897.673,23m e E = 181.950,59m; 71,99 m e azimute plano 22°40’19” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.897.739,66m e E = 181.978,34m; 
61,60 m e azimute plano 23°07’53” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.897.796,31m e E = 182.002,54m; 39,18 m e azimute plano 26°39’24” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.897.831,33m e E = 182.020,12m; 
2,34 m e azimute plano 23°23’29” até o marco M-228, de coordenada N = 
9.897.833,48m e E = 182.021,05m; 0,66 m e azimute plano 19°32’12” até 
o marco M-229, de coordenada N = 9.897.834,10m e E = 182.021,27m; 
27,71 m e azimute plano 18°03’44” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.897.860,44m e E = 182.029,86m; 2,46 m e azimute plano 14°36’05” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.897.862,82m e E = 182.030,48m; 
24,16 m e azimute plano 11°01’34” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.897.886,53m e E = 182.035,10m; 0,37 m e azimute plano 9°12’40” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.897.886,90m e E = 182.035,16m; 
1,75 m e azimute plano 7°34’23” até o marco M-234, de coordenada N = 
9.897.888,63m e E = 182.035,39m; 1,74 m e azimute plano 2°37’57” até 
o marco M-235, de coordenada N = 9.897.890,37m e E = 182.035,47m; 
0,78 m e azimute plano 358°31’52” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.897.891,15m e E = 182.035,45m; 34,26 m e azimute plano 357°44’29” 
até o marco M-237, de coordenada N = 9.897.925,38m e E = 182.034,10m; 
0,69 m e azimute plano 356°40’56” até o marco M-238, de coordenada N 
= 9.897.926,07m e E = 182.034,06m; 99,30 m e azimute plano 355°45’40” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.898.025,10m e E = 182.026,72m; 
128,64 m e azimute plano 357°53’34” até o marco M-240, de coordenada 
N = 9.898.153,65m e E = 182.021,99m; 104,60 m e azimute plano 
358°30’16” até o marco M-241, de coordenada N = 9.898.258,21m e E = 
182.019,26m; 0,26 m e azimute plano 357°47’51” até o marco M-242, de 
coordenada N = 9.898.258,47m e E = 182.019,25m; 103,89 m e azimute 
plano 357°45’57” até o marco M-243, de coordenada N = 9.898.362,28m 
e E = 182.015,20m; 76,16 m e azimute plano 358°57’42” até o marco 
M-244, de coordenada N = 9.898.438,43m e E = 182.013,82m; 1,07 m e 
azimute plano 357°19’28” até o marco M-245, de coordenada N = 
9.898.439,50m e E = 182.013,77m; 74,01 m e azimute plano 355°55’00” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.898.513,32m e E = 182.008,50m; 
37,00 m e azimute plano 2°55’41” até o marco M-247, de coordenada N = 
9.898.550,27m e E = 182.010,39m; 1,04 m e azimute plano 1°39’08” até 
o marco M-248, de coordenada N = 9.898.551,31m e E = 182.010,42m; 
87,49 m e azimute plano 359°57’15” até o marco M-249, de coordenada N 
= 9.898.638,80m e E = 182.010,35m; 98,68 m e azimute plano 0°20’12” 
até o marco M-250, de coordenada N = 9.898.737,48m e E = 182.010,93m; 
85,92 m e azimute plano 0°22’24” até o marco M-251, de coordenada N = 
9.898.823,40m e E = 182.011,49m; 7,76 m e azimute plano 27°59’08” até 
o marco M-252, de coordenada N = 9.898.830,25m e E = 182.015,13m; 
1,41 m e azimute plano 26°01’16” até o marco M-253, de coordenada N = 
9.898.831,52m e E = 182.015,75m; 1,40 m e azimute plano 22°10’49” até 
o marco M-254, de coordenada N = 9.898.832,82m e E = 182.016,28m; 
1,75 m e azimute plano 17°17’43” até o marco M-255, de coordenada N = 
9.898.834,49m e E = 182.016,80m; 1,74 m e azimute plano 12°36’01” até 
o marco M-256, de coordenada N = 9.898.836,19m e E = 182.017,18m; 
1,33 m e azimute plano 7°45’55” até o marco M-257, de coordenada N = 
9.898.837,51m e E = 182.017,36m; 1,32 m e azimute plano 4°19’56” até 
o marco M-258, de coordenada N = 9.898.838,83m e E = 182.017,46m; 
31,63 m e azimute plano 2°21’21” até o marco M-259, de coordenada N = 
9.898.870,43m e E = 182.018,76m; 0,84 m e azimute plano 1°21’50” até 
o marco M-260, de coordenada N = 9.898.871,27m e E = 182.018,78m; 
69,12 m e azimute plano 359°57’01” até o marco M-261, de coordenada N 
= 9.898.940,39m e E = 182.018,72m; 0,43 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-262, de coordenada N = 9.898.940,82m e E = 182.018,72m; 
123,63 m e azimute plano 358°43’32” até o marco M-263, de coordenada 
N = 9.899.064,42m e E = 182.015,97m; 133,38 m e azimute plano 
359°40’09” até o marco M-264, de coordenada N = 9.899.197,80m e E = 
182.015,20m; 146,55 m e azimute plano 0°12’54” até o marco M-265, de 
coordenada N = 9.899.344,35m e E = 182.015,75m; 95,32 m e azimute 
plano 1°08’53” até o marco M-266, de coordenada N = 9.899.439,65m e E 
= 182.017,66m; 0,46 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-267, de 
coordenada N = 9.899.440,11m e E = 182.017,66m; 144,69 m e azimute 
plano 359°41’42” até o marco M-268, de coordenada N = 9.899.584,80m 

e E = 182.016,89m; 99,01 m e azimute plano 0°45’50” até o marco M-269, 
de coordenada N = 9.899.683,80m e E = 182.018,21m; 41,70 m e azimu-
te plano 0°45’20” até o marco M-270, de coordenada N = 9.899.725,50m 
e E = 182.018,76m; 0,15 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-271, 
de coordenada N = 9.899.725,65m e E = 182.018,76m; 101,39 m e 
azimute plano 0°20’00” até o marco M-272, de coordenada N = 
9.899.827,04m e E = 182.019,35m; 0,13 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-273, de coordenada N = 9.899.827,17m e E = 182.019,35m; 
0,26 m e azimute plano 357°47’51” até o marco M-274, de coordenada N 
= 9.899.827,43m e E = 182.019,34m; 151,54 m e azimute plano 
359°12’22” até o marco M-275, de coordenada N = 9.899.978,96m e E = 
182.017,24m; 79,84 m e azimute plano 2°19’07” até o marco M-276, de 
coordenada N = 9.900.058,73m e E = 182.020,47m; 0,83 m e azimute 
plano 1°22’49” até o marco M-277, de coordenada N = 9.900.059,56m e E 
= 182.020,49m; 179,06 m e azimute plano 359°57’19” até o marco 
M-278, de coordenada N = 9.900.238,62m e E = 182.020,35m; 25,48 m 
e azimute plano 0°05’24” até o marco M-279, de coordenada N = 
9.900.264,10m e E = 182.020,39m; 266,05 m e azimute plano 0°05’02” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.900.530,15m e E = 182.020,78m; 
150,04 m e azimute plano 0°27’43” até o marco M-281, de coordenada N 
= 9.900.680,19m e E = 182.021,99m; 0,22 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.900.680,41m e E = 182.021,99m; 
160,57 m e azimute plano 359°43’05” até o marco M-283, de coordenada 
N = 9.900.840,98m e E = 182.021,20m; 219,12 m e azimute plano 
0°18’12” até o marco M-284, de coordenada N = 9.901.060,10m e E = 
182.022,36m; 0,16 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-285, de 
coordenada N = 9.901.060,26m e E = 182.022,36m; 163,79 m e azimute 
plano 359°43’25” até o marco M-286, de coordenada N = 9.901.224,05m 
e E = 182.021,57m; 155,87 m e azimute plano 0°41’01” até o marco 
M-287, de coordenada N = 9.901.379,91m e E = 182.023,43m; 0,26 m e 
azimute plano 0°00’00” até o marco M-288, de coordenada N = 
9.901.380,17m e E = 182.023,43m; 114,04 m e azimute plano 359°57’17” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.901.494,21m e E = 182.023,34m; 
38,61 m e azimute plano 359°57’20” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.901.532,82m e E = 182.023,31m; 157,30 m e azimute plano 0°26’27” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.901.690,12m e E = 182.024,52m; 
157,32 m e azimute plano 0°11’48” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.901.847,44m e E = 182.025,06m; 200,09 m e azimute plano 0°31’27” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.902.047,52m e E = 182.026,89m; 
0,25 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-294, de coordenada N = 
9.902.047,77m e E = 182.026,89m; 122,82 m e azimute plano 359°39’00” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.902.170,59m e E = 182.026,14m; 
91,87 m e azimute plano 1°36’11” até o marco M-296, de coordenada N = 
9.902.262,42m e E = 182.028,71m; 0,57 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-297, de coordenada N = 9.902.262,99m e E = 182.028,71m; 
0,92 m e azimute plano 358°45’17” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.902.263,91m e E = 182.028,69m; 136,96 m e azimute plano 
357°19’33” até o marco M-299, de coordenada N = 9.902.400,72m e E = 
182.022,30m; 112,72 m e azimute plano 359°57’15” até o marco M-300, 
de coordenada N = 9.902.513,44m e E = 182.022,21m; 100,82 m e 
azimute plano 0°16’02” até o marco M-301, de coordenada N = 
9.902.614,26m e E = 182.022,68m; 22,29 m e azimute plano 0°15’25” até 
o marco M-302, de coordenada N = 9.902.636,55m e E = 182.022,78m; 
0,27 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-303, de coordenada N = 
9.902.636,82m e E = 182.022,78m; 59,49 m e azimute plano 359°19’33” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.902.696,31m e E = 182.022,08m; 
108,27 m e azimute plano 1°41’56” até o marco M-305, de coordenada N 
= 9.902.804,53m e E = 182.025,29m; 0,61 m e azimute plano 0°56’21” 
até o marco M-306, de coordenada N = 9.902.805,14m e E = 182.025,30m; 
0,31 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-307, de coordenada N = 
9.902.805,45m e E = 182.025,30m; 126,09 m e azimute plano 359°03’17” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.902.931,52m e E = 182.023,22m; 
71,73 m e azimute plano 0°57’31” até o marco M-309, de coordenada N = 
9.903.003,24m e E = 182.024,42m; 1,13 m e azimute plano 1°00’50” até 
o marco M-310, de coordenada N = 9.903.004,37m e E = 182.024,44m; 
40,72 m e azimute plano 0°57’25” até o marco M-311, de coordenada N = 
9.903.045,08m e E = 182.025,12m; 0,35 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-312, de coordenada N = 9.903.045,43m e E = 182.025,12m; 
58,01 m e azimute plano 359°57’02” até o marco M-313, de coordenada N 
= 9.903.103,44m e E = 182.025,07m; 85,50 m e azimute plano 359°57’35” 
até o marco M-314, de coordenada N = 9.903.188,94m e E = 182.025,01m; 
124,48 m e azimute plano 359°57’14” até o marco M-315, de coordenada 
N = 9.903.313,42m e E = 182.024,91m; 122,45 m e azimute plano 
359°38’57” até o marco M-316, de coordenada N = 9.903.435,87m e E = 
182.024,16m; 77,48 m e azimute plano 359°57’20” até o marco M-317, de 
coordenada N = 9.903.513,35m e E = 182.024,10m; 86,76 m e azimute 
plano 0°49’56” até o marco M-318, de coordenada N = 9.903.600,10m e E 
= 182.025,36m; 0,30 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-319, de 
coordenada N = 9.903.600,40m e E = 182.025,36m; 105,79 m e azimute 
plano 359°57’24” até o marco M-320, de coordenada N = 9.903.706,19m 
e E = 182.025,28m; 97,91 m e azimute plano 1°07’04” até o marco M-321, 
de coordenada N = 9.903.804,08m e E = 182.027,19m; 0,40 m e azimute 
plano 0°00’00” até o marco M-322, de coordenada N = 9.903.804,48m e E 
= 182.027,19m; 0,23 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-323, de 
coordenada N = 9.903.804,71m e E = 182.027,19m; 117,80 m e azimute 
plano 359°18’51” até o marco M-324, de coordenada N = 9.903.922,50m 
e E = 182.025,78m; 97,23 m e azimute plano 359°33’50” até o marco 
M-325, de coordenada N = 9.904.019,73m e E = 182.025,04m; 138,09 m 
e azimute plano 0°30’22” até o marco M-326, de coordenada N = 
9.904.157,81m e E = 182.026,26m; 0,20 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-327, de coordenada N = 9.904.158,01m e E = 182.026,26m; 
0,30 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-328, de coordenada N = 
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9.904.158,31m e E = 182.026,26m; 87,35 m e azimute plano 359°05’18” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.904.245,65m e E = 182.024,87m; 
108,42 m e azimute plano 0°18’23” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.904.354,07m e E = 182.025,45m; 0,12 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.904.354,19m e E = 182.025,45m; 
0,42 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-332, de coordenada N = 
9.904.354,61m e E = 182.025,45m; 58,31 m e azimute plano 358°45’43” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.904.412,91m e E = 182.024,19m; 
68,56 m e azimute plano 358°45’47” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.904.481,45m e E = 182.022,71m; 105,07 m e azimute plano 
359°57’23” até o marco M-335, de coordenada N = 9.904.586,52m e E = 
182.022,63m; 0,65 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-336, de 
coordenada N = 9.904.587,17m e E = 182.022,63m; 101,98 m e azimute 
plano 0°19’33” até o marco M-337, de coordenada N = 9.904.689,15m e E 
= 182.023,21m; 0,13 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-338, de 
coordenada N = 9.904.689,28m e E = 182.023,21m; 0,11 m e azimute 
plano 0°00’00” até o marco M-339, de coordenada N = 9.904.689,39m e E 
= 182.023,21m; 25,11 m e azimute plano 359°38’06” até o marco M-340, 
de coordenada N = 9.904.714,50m e E = 182.023,05m; 20,54 m e azimu-
te plano 359°38’15” até o marco M-341, de coordenada N = 9.904.735,04m 
e E = 182.022,92m; 70,22 m e azimute plano 359°37’29” até o marco 
M-342, de coordenada N = 9.904.805,26m e E = 182.022,46m; 0,18 m e 
azimute plano 0°00’00” até o marco M-343, de coordenada N = 
9.904.805,44m e E = 182.022,46m; 96,63 m e azimute plano 359°05’34” 
até o marco M-344, de coordenada N = 9.904.902,06m e E = 182.020,93m; 
13,93 m e azimute plano 359°37’47” até o marco M-345, de coordenada N 
= 9.904.915,99m e E = 182.020,84m; 65,16 m e azimute plano 359°37’19” 
até o marco M-346, de coordenada N = 9.904.981,15m e E = 182.020,41m; 
34,38 m e azimute plano 359°38’00” até o marco M-347, de coordenada N 
= 9.905.015,53m e E = 182.020,19m; 48,94 m e azimute plano 1°29’14” 
até o marco M-348, de coordenada N = 9.905.064,45m e E = 182.021,46m;  
10,95 m e azimute plano 2°18’11” m até o marco M-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
Todas as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir  , de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de curuçá.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 725678

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 01740/21 de 08/11/2021
objetivo: ação de regularização fundiária Urbana
Municipio:Benevides/Pa
Periodo: 08/11/2021 a 07/12/2021(15,0)diárias
Servidores:
-5957-330/1-andré Gustavo campinas Pereira-Técnico/dEaf
-5939-008/2-caique Nilson do Nascimento amaral-Técnico/dEaf
-5918-157/2-Hugo lopes Teixeira-Técnico/dEaf
-3167-631/1-luiz Paulo franco fiock dos Santos-Topógrafo
-5719-4776/1-Elias frota Santos-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 726062
Portaria Nº 01741 de 08/11/2021

objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios: Bragança, ourém e São Miguel do Guamá/Pa.
Periodo: 10  a 13/11/2021(3,5) diárias
Servidores:
-5721-3619/1-Gleicy Merces rocha de albuquerque-coordenadora/caf
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 726098
Portaria Nº 01738/2021 de 05/11/2021

Objetivo: Audiência de desocupação na sala de audiência da Vara Agrária 
de Marabá.
Periodo:10 a 12/11/2021(2,5)diárias
Servidor:
5558-9694/2-Tiago de lima ferreira-ouvidor
ordenador-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 725817
Portaria Nº01739/21 de 08/11/2021

objetivo: ação de regularização fundiária
Municipio:Marabá/Pa
Periodo: 10/11/2021 a 09/12/2021(29,5)diárias
Servidores:
-3168-948/1-Samuel Silva almeida-Engenheiro
-3167-305/1-Huguaraci araujo dias-Técnico agrimensor
-4468-31/2-Paulo francisco roso Silva-Pedagogo
-5443-784/3-Sandra do Socorro cruz de Souza-assist. administrativo
-5719-8186/1-Jony lima de Sousa-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 725947

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º 
do decreto Nº 1.191/2020, torna público que os interessados abaixo re-
lacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes espe-
cificações:

ord. ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa (ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 2018/184892

raiMUNdo 
NoNaTo 

NoGUEira da 
coSTa

faZENda 
SaPUcaia 

iV
39,9138

MarGEM da Vi-
ciNal da GlEBa 
69/71 - rodoVia 

Pa 150

iPiXUNa do 
Pará

2 2017/25719 aGroPalMa 
S/a

faZENda 
roda dE 

foGo
12.790,57 rodoVia Pa 

150 - KM 65 TailÂNdia

3 2017/25707 aGroPalMa 
S/a

faZENda 
caSTa-
NHEira

10.181,55 rodoVia Pa 
150 - KM 65 TailÂNdia

4 2008/559882 JoSÉ SENHor 
SoarES

faZENda 
SaNTa riTa 144,3178 GlEBa 15 ParaUaPE-

BaS

5 2021/944800 PEdro BaTiS-
Ta GoMES

faZENda 
SaNTa 
clara

159,5561 M/E do iGara-
PÉ rio BraNco JUrUTi

6 2016/512466
NilSoN WaG-

NEr fErNaNdES 
dE GUSMÃo

faZENda 
HarYaNa 894,6098 M/E do rio 

GUrUPi ViSEU

7 2016/512383
NilSoN WaG-

NEr fErNaNdES 
dE GUSMÃo

faZENda 
roHTaK 1.169,8602 Pa-102, Km 31 ViSEU

8 2021/920375 MEliNa PEdro 
BiaNco

faZENda 
caNaÂ - ii 73,5585 TraVESSa rio 

VErdE KM 05
BrEU 

BraNco

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém (Pa), 08.11.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 726085

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 067/2021-NGPr/rH 
BeLÉM, 08 de NoVeMBro de 2021

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/1270328.
RESOLVE: CONCEDER 3,5 (três e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 10 de novembro de 2021 a 13 
de novembro de 2021, aos municípios de inhangapi/Pa e São domin-
gos do capim/Pa. aos servidores rui Guimarães da Silva Júnior (cPf: 
005.160.812-09, Matrícula: 5945760/1), Miguel da Silva Pereira (cPf: 
052.916.202-42, Matrícula: 5955423/1) e romildo afonso figueiredo don-
za (cPf: 147.497.342-68, Matrícula: 5956088/1). Tendo como justificativa 
visitar as associações nos referidos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo–NGPr
MaT- 5945755/1

Protocolo: 725822
Portaria Nº 066/2021-NGPr/rH 
BeLÉM, 08 de NoVeMBro de 2021

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/1270094.
RESOLVE: CONCEDER 3,5 (três e meia) diárias, ressaltamos que tais diá-
rias subsidiarão a viagem do período de 10 a 13 de novembro de 2021, aos 
municípios de ourém/Pa e Garrafão do Norte/Pa. aos servidores João Pau-
lo alves Barroso (cPf: 011.066.552-06, Matrícula: 5945751/1), christian 
da Natividade Gonçalves (cPf: 007.507.902-02, Matrícula: 5911150/4), 
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Erivaldo Guerreiro calvinho Júnior (cPf: 577.987.702-59, Matrícula: 
5945757/1) e aarão Petter (cPf: 043.929.124-00, Matrícula: 5903253/2). 
Tendo como justificativa realizar mapeamento para aplicação do plano de 
trabalho, in loco, para execução de projeto.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo–NGPr
MaT- 5945755/1

Protocolo: 725801

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 065/2021-NGPr/rH  
BeLÉM, 8 de NoVeMBro de 2021.

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
N° 2021/1268650.
rESolVE: coNcEdEr fÉriaS a servidora aNdrEa rEGiNa da coS-
Ta coElHo SaNToS, ocupante do cargo de aPoio TEcNico, matrícula 
5889648/3, a gozar 30 (trinta) dias de férias no período de 03/01/2022 a 
01/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
MaT- 5945755-1

Protocolo: 725631
Portaria Nº 064/2021-NGPr/rH  
BeLÉM, 08 de NoVeMBro de 2021.

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
N° 2021/1268613.
rESolVE: coNcEdEr fÉriaS ao servidor, roMildo afoNSo fiGUEirEdo 
doNZa, ocupante do cargo de aPoio TEcNico, matrícula 5956088/1, a 
gozar 30 (trinta) dias de férias no período de 03/01/2022 a 01/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
MaT- 5945755-1

Protocolo: 725628

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 7182/2021 – adeParÁ, 
de 04 de NoVeMBro de 2021

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2021/1219091 e o de acordo da ddia.
r E S o l V E:
loTar, o(a) servidor(a) alciNda oliVEira do NaSciMENTo, matrícula 
nº 55588164/1, ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário, na 
Gerência de Carnes, Ovos e Derivados – GCAR, a contar de 25.10.21.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 725576

.

.

errata
.

errata da Portaria 5970/2021, PUBLicada 
dia 27/09/2021.

onde se lê: 21/09/2021 a 25/09/2021
Leia-se: 28/09/2021 a 30/09/2021
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 725533

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

9º terMo aditiVo
Processo n° 2012/21207
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 38/2014
Valor MENSal: r$ 1.134,76
Valor ToTal: r$ 13.617,12
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022

claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de acará
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: roSa HElENa carNEiro fErrEira
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 710228
4º terMo aditiVo

Processo n° 2011/311951
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 61/2013
Valor MENSal: r$ 872,46
Valor ToTal: r$ 10.469,52
ViGÊNcia: 05/11/2021 à 04/11/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de PEiXE
-Boi
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) me-
ses e reajuste contratual
coNTraTado: JoSÉ lEÔNidaS dE oliVEira
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 721713

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico

Nº 022/adeParÁ/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número:022/2021
A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará comunica que realiza-
rá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENor PrEÇo Por 
iTEM”, conforme abaixo:
objeto: aquisição de equipamentos, instrumentos musicais e utensílios de 
áudio como suporte ao Coral Vozes da Adepara, conforme especificações, 
condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital.
Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: Webert luiz Silva de Queiroz.
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data da abertura:22/11/2021.
Hora da abertura: 10h00min (horário de Brasília)
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitação@
adepara.pa.gov.br.
dirETor GEral: JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo

Protocolo: 725577

.

.

diÁria
.

Portaria: 7259/2021 objetivo: realizar ações de amostragem de fru-
tos da praga quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola). 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVES/Pa des-
tino: cUrraliNHo/Pa Servidor: 5246601/roNaldo oliVEira MiraNda 
(TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 08/11/2021 a 10/11/2021. ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 725571
Portaria: 7258/2021 objetivo: realizar ações de amostragem de fru-
tos da praga quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PorTEl/Pa des-
tino: MElGaÇo/Pa Servidor: 54187563/TarSo PaNToJa loPES (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 08/11/2021 a 10/11/2021.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 725549
Portaria: 7238/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e fiscalizada 
referente a 2º etapa de vacinação conta febre aftosa – novembro 2021, 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rE-
dENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE/Pa Servidor: 54188564/ PaUlo 
HENriQUE loBaTo (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 08/11/2021 a 
12/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725485
Portaria: 7237/2021 objetivo: apoio a equipe de Padronização no mu-
nicípio. origem: TUcUMÃ/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 
5960560/roSSllENEY alVES SaMPaio PalHETa (GErENTE rEGioNal) / 
4,5 diáriaS / 06/11/2021 a 10/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 725481
Portaria 7255/2021 objetivo realizar vacinação assistida e vigilância 
epidemiológica em 12 propriedades rurais, com inspeção de patas e bo-
cas no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo/Pa Servidor: 57201611/ GErlaN MaToS 
dE alVarENGa (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 11/11/2021 a 
16/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725536
Portaria: 7256/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PorTEl/Pa destino: MElGaÇo/
Pa Servidor: 57222893/ WilSoN SaNTaNa (aGENTE fiScal aGroPEcU-
ário) / 4,5 diáriaS / 08/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725543
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Portaria: 7257/2021 objetivo: realizar captura de morcegos em pro-
priedades no município de almeirim, Monte dourado e Prainha e encerra-
mento de suspeita de raiva em Prainha.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: alMEiriM/Pa destino: alMEiriM,PraiNHa,MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 5914905/BrUNo doS SaNToS caTUNda (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 9,5 diáriaS 
/ 03/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725546
Portaria: 7246/2021 objetivo: dar apoio no monitoramento em proprie-
dades com aves de subsistência localizadas a um raio de 10 km de proprie-
dade de aves migratórias ( Influenza Aviária e doença de Newcastle), no 
município. 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 dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 4,5 diária / 22/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725500
Portaria: 7244/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: aBEl 
fiGUEirEdo,cUrioNÓPoliS,Eldorado doS caraJáS,iTUPiraNGa,No-
Va iPiXUNa,ParaUaPEBaS/Pa.Servidor: 57223827/aNdErSoN rocHa 
PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 
26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725503
Portaria: 7247/2021 objetivo: realizar monitoramento em propriedades 
com aves de subsistência localizadas a um raio de 10 km de proprieda-
de de aves migratórias ( Influenza Aviária e doença de Newcastle), no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa Servidor: 5869102/ HEriKa 
BiTTENcoUrT loBaTo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VE-
TEriNário) / 4,5 diária / 22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725504
Portaria: 7248/2021 objetivo: dar apoio administrativo relaciona-
do à emissão de GTa, recadastramento e atendimento a produtores ru-
rais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BraGaNÇa/Pa destino: SaNTa lUZia do Pará/Pa Servidor: 57175984/ 
THoME liSBoa da coSTa JUNior (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 
diáriaS / 29/11/2021 a 03/12/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 725507
Portaria 7245/2021 objetivo: realizar ação técnica e administrativa nos 
municípios de Marabá e anapú, realizando conversas com os responsáveis 
pela invasão na propriedade rural no município de Anapu para definir da-
tas, onde serão realizadas ações de vacinação aftosa de 2021 e realizar ca-
dastro de 150 produtores no SiaPEc no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aNaPU, MaraBá/Pa 
Servidor: 57174044/ JoSE roBErTo coSTa (GErENTE) / 22,5 diáriaS 
/ 08/11/2021 a 30/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725494
Portaria: 7243/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante na Gerência 
regional de Marabá e Posto de carne de Sol em abel figueiredo.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: 
aBEl fiGUEirEdo,cUrioNÓPoliS,Eldorado doS caraJáS,iTUPiraN-
Ga,NoVa iPiXUNa,ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 5861748/ JaKScEliNa 
GoMES MarTiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
01/11/2021 a 05/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725496
Portaria: 7241/2021 objetivo: realizar Supervisão de Seguimento no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo 
GEraldo do araGUaia/Pa destino: TUcUMÃ/Pa Servidor: 57223651/ 
JocÉlia fErNaNdES E SilVa (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
16/11/2021 a 18/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725490
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta 
Nº 45087/2021, Portaria Nº 7018/2021 de 01/11/2021

Portaria: 7240/2021 objetivorealizar conversa com os líderes dos in-
vasores afim de definir data para realizar contagem de rebanho e vaci-
nação agulha oficial em propriedade rural invadida (inadimplente).Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149. origem:iNHaNGaPi/Pa destino: 
aNaPU/ Pa Servidor: 55588125/ JoYlSoN BENTES caNTo (MÉdico VETE-
riNário) / 4,0 diáriaS/ 30/10/2021 a 02/11/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725491
Portaria: 7239/2021 objetivo: dar apoio à equipe que irá realizar vis-
torias de rotina, em estabelecimentos artesanais.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MUaNá, PoNTa dE PE-
draS, SoUrE/Pa Servidor: 57191852 / WaNdo caMPoS BarrETo (aU-
Xiliar dE caMPo) / 6,5 diáriaS / 07/11/2021 a 13/11/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725486
Portaria: 7242/2021 objetivo: realizar ação técnica e administrativa 
nos municípios de Marabá e anapú, realizando conversas com os pela in-
vasão na propriedade rural no município de Anapu para definir datas, onde 
serão realizadas ações de vacinação aftosa de 2021 e realizar cadastro de 
150 produtores no SiaPEc no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149. origem:iNHaNGaPi/Pa destino: aNaPU,MaraBá/ Pa Ser-
vidor: 55588125/ JoYlSoN BENTES caNTo (MÉdico VETEriNário) / 
22,5 diáriaS/ 08/11/2021 a 30/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 725510

Portaria: 7249/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante na Gerência 
regional de Marabá e Posto decarne de Sol em abel figueiredo..funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: 
aBEl fiGUEirEdo,cUrioNÓPoliS,Eldorado doS caraJáS,iTUPiraN-
Ga,NoVa iPiXUNa,ParaUaPEBaS/Pa.Servidor: 57223827/aNdErSoN ro-
cHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
05/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725513
Portaria 7250/2021 objetivo: realizar Vigilância Epidemiológica e entre-
ga de notificação para a vacinação contra Febre Aftosa em propriedades ru-
rais nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, BENEVidES, Mari-
TUBa/Pa Servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diária / 08/11/2021 a 11/11/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725516
Portaria: 7251/2021 objetivo: dar apoio na realização de atendimento 
à suspeita de síndrome hemorrágica dos suínos.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: rUrÓPoliS/Pa destino: PlacaS/Pa Ser-
vidor: 54187034/WaldEir alEXaNdrE TEiXEira da SilVa (TÉcNico EM 
aGroPEcUária) / 1,5 diária / 03/11/2021 a 04/11/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725523
Portaria: 7253/2021 objetivo: dar apoio na vacinação assistida e vi-
gilância epidemiológica em 12 propriedades rurais, com inspeção de pa-
tas e bocas no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo/Pa Servidor: 57224213/NElSoN 
JoSE dE liMa fErNaNdES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 
diáriaS / 11/11/2021 a 16/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 725520
Portaria: 7254/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e fiscalizada 
referente a 2º etapa de vacinação conta febre aftosa – novembro 2021, no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdEN-
ÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE/Pa Servidor: 54185857/ NorMaN-
do roliM daNTaS (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 08/11/2021 
a 12/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725527
Portaria: 7252/2021 objetivo: realizar Vigilância Epidemiológica e en-
trega de notificação para a vacinação contra Febre Aftosa em proprieda-
des rurais nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, BENEVidES, 
MariTUBa/Pa Servidor: 55586095/ JarlEaNE adEodaTa SaMPaio Sil-
Va (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 08/11/2021 a 
11/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 725528
Portaria: 7264/2021 objetivo: realizar visita administrativa para dar 
suporte ao atendimento administrativo na UlSa de Bom Jesus do Tocan-
tins no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
roNdoN do Pará/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 
6403724/ GEdEoN raMoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 0,5 diária / 
23/11/2021 a 23/11/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 725820
Portaria: 7263/2021 objetivo: realizar visita administrativa para dar 
suporte ao atendimento administrativo na UlSa de abel figueiredo no mu-
nicípio. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN 
do Pará/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 6403724/ GEdEoN 
raMoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 0,5 diária / 16/11/2021 a 
16/11/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 725816
Portaria: 7262/2021 objetivo: Visita administrativa. fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
doM EliSEU/Pa Servidor: 6403724/ GEdEoN raMoS da SilVa (GErENTE 
rEGioNal) / 0,5 diária / 26/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 725813
Portaria: 7265/2021 Objetivo: Realizar entrega de notificações de in-
deferimento de recursos e notificações de autuações de autos de infra-
ções nos município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BElÉM/Pa destino: MaraBá, rEdENÇÃo, XiNGUara/Pa Servidor: 
57201385/ Marco faraJ SalMa (GErENTE (GaMUlT)) / 11,5 diáriaS / 
14/11/2021 a 25/11/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 725825
Portaria: 7260/2021 objetivo: realizar coleta de grãos em empacota-
doras. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, MaraBá, ParaUaPEBaS, rE-
dENÇÃo, rio Maria/Pa Servidor: 0023027/oriValdo raiMUNdo dE 
aZEVEdo PiNHEiro (claSSificador) / 5,5 diáriaS / 16/11/2021 a 
21/11/2021. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 725776
Portaria: 7261/2021 objetivo: conduzir os servidores para realizarem 
coleta de grãos em empacotadoras. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, Mara-
Bá, ParaUaPEBaS, rEdENÇÃo, rio Maria/Pa Servidor: 57223370/ cEl-
So lUiZ rocHa dE JESUS (MoToriSTa) / 5,5 diáriaS / 16/11/2021 a 
21/11/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 725781
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FÉrias
.

iNcLUsao de FÉrias oUtUBro 21
Portaria Nº5356, 08/09/21

Publicada no doE 34709, 24/09/21
Servidor: lUiZ aUGUSTo doS SaNToS PErEira filHo
Matricula: 57227241/1
Período aquisitivo: 2020/2021
Período de Gozo: 15.10.21 a 13.11.21
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 725718
iNcLUsao de FÉrias NoVeMBro 21

Portaria Nº 6690 de 19/10/21
Publicada no doE 34746
Servidor: lUiZ carloS dE MEllo ViEira
Matricula: 3162613/ 4
Período aquisitivo: 2020/2021
Período de Gozo: 08.11.21 a 07.12.21
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 725721

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0765/2021 –08/11/2021
a PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, resolve: CONCEDER, férias regulamentares, referente ao mês 
de NoVEMBro/2021, aos empregados abaixo relacionados, considerando 
o Planejamento anual de férias:
 

Nº MaTricUla EMPrEGado EXErcÍcio fÉriaS
001 57211641/ 1 JoSE riBEiro da SilVa-faTal 2019/2020 03.11.2021 a 02.12.2021

laNa roBErTa rEiS doS SaNToS- Presidente
Protocolo: 725574

Portaria Nº 0766 /2021 – 08.11.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 05.11.2021, GaBriEl raMoS da SilVa 
YoUSSEf araUS-Matrícula nº 5959696/1, do cargo comissionado de Em-
pregado de Confiança IIl.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0767 /2021 – 08.11.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 05.11.2021, VaGNEr da SilVa dE SoUZa
-Matrícula nº 5960033/1, do cargo comissionado de Empregado de con-
fiança l.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0768 /2021 – 08.11.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
l- N o M E a r, a contar de 01.12.2021, a advogada YaSMiM carValHo 
SANTOS, para exercer o Cargo de Empregado de Confiança III.
ll- l o T a r, para exercer suas funções na assessoria Jurídica/aJUr.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0769 /2021 – 08.11.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
l- N o M E a r, a contar de 01.12.2021, iSMaEl lEÃo GoMES dE oliVEi-
RA, para exercer o Cargo de Empregado de Confiança I.
ll- L O T A R, para exercer suas funções no Gabinete da Presidência.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Protocolo: 725780

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 0776/2021 – 08/11/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: 
rEVoGar, a contar de 03/11/2021, a PorTaria Nº 0183/2010 que 
designou o Extensionista rural l – raiMUNdo PErEira dE Sa JUNior - 
Matrícula nº 55585951/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe do 
Escritório local de Parauapebas/regional de Marabá.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0777/2021 – 08/11/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: ado-
tar as seguintes medidas administrativas em relação ao Extensionista ru-
ral l – ailToN SoUZa SilVEira - Matrícula nº 55585949/1, a contar de 
03/11/2021:
i – TraNSfErir, do Escritório local de Tailândia/regional do Tocantins 
para exercer suas funções no Escritório local de Parauapebas/regional de 
Marabá;
II - DESIGNAR, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório 
local de Parauapebas/regional de Marabá.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0778/2021 – 08/11/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: 
rEVoGar, a contar de 03/11/2021, a PorTaria Nº 0241/2011 que 
designou o Extensionista rural l – lUZiaNo PiNTo da SilVa filHo 
- Matrícula nº 10553/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe do 
Escritório local de Eldorado dos carajás/regional de Marabá.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0779/2021 – 08/11/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVEa: 
dotar as seguintes medidas administrativas em relação ao Extensionista 
rural l – claUdENiZio rodriGUES MoTa - Matrícula nº 54196660/ 1, a 
contar de 03/11/2021:
i – TraNSfErir, do Escritório local de Tracuateua/regional do capanema 
para exercer suas funções no Escritório local de Eldorado dos carajás/
regional de Marabá;
II - DESIGNAR, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório 
local de Eldorado dos carajás/regional de Marabá.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Protocolo: 726021
Portaria Nº 0770/2021 – 08/11/2021

a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
MaNEJar, a contar de 03/11/2021, o Extensionista rural l – PaUlo aMa-
ZoNaS PEdroSo - Matrícula nº 21709/6, do Escritório local de Santa 
Bárbara, para exercer suas funções no Escritório regional das ilhas.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0771/2021 – 08/11/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
MaNEJar, a contar de 03/11/2021, o Extensionista rural l – ValdEidES 
MarQUES liMa - Matrícula nº 57175384/1, do Escritório regional das 
ilhas, para exercer suas funções no Escritório local de Santa Bárbara/
regional das ilhas.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0772/2021 – 08/11/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: 
rEMaNEJar, a contar de 03/11/2021, a PorTaria Nº 0453/2019 que 
designou a Extensionista rural l – alda lUcia loPES do rEMEdio - 
Matrícula nº 57175379/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe do 
Escritório local de Marituba/regional das ilhas.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0773/2021 – 08/11/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
MaNEJar, a contar de 03/11/2021, o Extensionista rural l – EliElSoN 
SOARES FARIAS - Matrícula nº 55589483/1, para exercer a Função Gratifi-
cada de chefe do Escritório local de Marituba/regional das ilhas.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0774/2021 – 08/11/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: 
rEVoGar, a contar de 03/11/2021, a PorTaria Nº 0565/2021 que 
designou o Extensionista rural l – aNToNio carloS oliVEira liMa - 
Matrícula nº 57175762/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe do 
Escritório local de Benevides/regional das ilhas.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0775/2021 – 08/11/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: dE-
SiGNar, a contar de 03/11/2021, a Extensionista rural l – SoraYa Maria 
MENdoNca araUJo - Matrícula nº 55585949/1, para exercer a função 
Gratificada de Chefe do Escritório Local de Benevides/Regional das Ilhas.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Protocolo: 725952

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria: 0163/2021 – PUBLicada No doe N° 34.739 

de 19/10/2021
onde se lê: 01.11.2021 a 30.11.2021
Leia-se: 11.11.2021 a 10.12.2021

Protocolo: 725789
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coNtrato
.

coNtrato: Nº: 046/2021
data de assinatura: 03/11/2021
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
objeto: constitui o objeto do presente instrumento a contratação de em-
presa especializada na reforma em Escritório central da EMaTEr-Pará no 
município de Marituba.
dotação orçamentaria:
ProGraMa: 1491 – agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura
aÇÃo: 8712 – forTalEciMENTo daS UNidadES dE aTEr
PlaNo iNTErNo: 207000rEcBM
foNTE: 0301-rEcUrSoS ordiNárioS
ElEM.dESP: 449051 – oBraS E iNSTalaÇÕES
Valor Global: r$ 82.136,54 (oitenta e dois mil cento e trinta e seis reais e 
cinquenta e quatro centavos)
contratada: Empresa MKJ coNSTrUTora lTda
ENdErEÇo: rua assembléia, nº 1217 – Bairro: Maracangalha – Belém-Pa-
rá –cEP: 66.110-190
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 725999
coNtrato: Nº: 048/2021

data de assinatura: 03/11/2021
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
objeto: constitui o objeto do presente instrumento a locação de veículos 
destinada ao atendimento das demandas da EMaTEr-Pará, decorrente do 
pregão eletrônico nº 004/2020 – registro de Preços nº 004/2020.
dotação orçamentaria:
ProGraMa: 1297 – MaNUNTENÇÃo da GESTÃo
aÇÃo: 4120008338-c oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiSTraTiVaS
foNTE: 0101 – TESoUro do ESTado
ElEM.dESP: 339033 – locaÇÃo dE MEioS dE TraNSPorTE
Valor Global: r$ 825.458,00 (oitocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e 
cinquenta e oito reais)
contratada: Empresa crEdicar locadora
ENdErEÇo: rua cristiano Moreira Sales, nº 42, Bairro Estoril Belo Hori-
zonte/Minas Gerais
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 726101
coNtrato: Nº: 045/2021

data de assinatura: 03/11/2021
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
objeto: constitui o objeto do presente instrumento a contratação de em-
presa especializada para a construção do escritório local da EMaTEr-Pará 
no município de Xinguara-Pa, localizado na rua Serra Norte, nº 751, Bair-
ro: Setor Nobre.
dotação orçamentaria:
ProGraMa: 1491 – agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura
aÇÃo: 8712 – forTalEciMENTo daS UNidadES dE aTEr
PlaNo iNTErNo: 207000rElXr
foNTE: 0301-rEcUrSoS ordiNárioS
ElEM.dESP: 449051 – oBraS E iNSTalaÇÕES
Valor Global: r$ 161.448,97 (cento e sessenta e um mil quatrocentos e 
quarenta e oito reais e noventa e sete centavos)
contratada: Empresa E.da S. MiraNda SErViÇoS coMBiNadoS Para 
aPoio a EdificioS EirEli
ENdErEÇo: Tv WE 13B, nº582, cidade Nova – ananindeua-Pa, cEP: 
67.130-410
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 725759

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Processo: 2021/959367
Partes: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará – EMA-
TEr-Pará, cNPJ: 05.402.797/0001-77 x GS coNTadorES aSSociadoS 
lTda, sobre o cNPJ: nº 63.807.515/0001-18.
objeto: É a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Ser-
viços contabeis, com conhecimento técnico na área Tributária, fiscal e 
Trabalhista, que seja especialista na realização de PEr/dcoMP – Pedido 
Eletrônico de restituição.
os recursos para cobrir as despesas com o presente Termo de inexigibili-
dade estarão através da dotação orçamentária:
ProGraMa: 1297 – MaNUTENÇÃo da GESTÃo
P.i./aÇÃo: 4120008338-c oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiS-
TraTiVaS
foNTE: 0101 – TESoUro do ESTado
ElEM.dESP: 339035 – SErViÇoS dE coNSUlToria
fundamentos: art. 30, incisos ii, alínea “c”, da lei nº 13.303/2016, con-
forme o Parecer Jurídico nº 151/2021- aJUr.
Valor Total da inexigibilidade de licitação: o percentual de 20% (vinte por 
cento) sobre o benefício financeiro decorrente de procedimentos adminis-
trativos para a recuperação dos tributos, podendo a cobrança ser vinculada 
através da respectiva duplicata de serviços via cobrança bancária, por 12 
(doze) meses de contrato.
Marituba (Pa), 08 de novembro de 2021.
  laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
 PrESidENTE – EMaTEr/Pa

Protocolo: 725461

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1999/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 04 de NoVeMBro de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 
208, caput, da lei Estadual nº. 5.810/94; e,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 019/2021-cPad, de 
26/10/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 0903/2020-GaB/corrEG, de 28/08/2020, 
publicada no doE nº. 34330 de 31/08/2020, e último ato, recondução 
pela PorTaria Nº. 1216/2021-GaB/corrEG, de 02/08/2021, publicada 
no doE nº. 34668 de 12/08/2021, referente aos fatos de que trata o 
documento nº. 2018/0000043172.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 724226

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02030/2021-GaB/seMas, de 08.11.2021
Servidora: SElMa SolaNGE MoNTEiro SaNToS
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente/assessor
Matrícula: 57215621/1
i – dESiGNar, a servidora para responder pela Secretaria adjunta de Ges-
tão e regularidade ambiental-SaGra, durante o impedimento do titular 
rodolPHo ZaHlUTH BaSToS, matrícula nº 5946009/1, no período de 
03/11/2021 a 13/11/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, em exercício

Protocolo: 725727

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2021-seMas/Pa
coNtrato 01/2020-seMas/Pa

Processo PaE 2020/413522
Objeto: O reequilíbrio econômico-financeiro de preços mediante revisão 
representando um aumento de r$ 695.498,76 (seiscentos e noventa e 
cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos) 
ao contrato inicial, passando o valor do contrato de r$ 2.113.978,80 (dois 
milhões, cento e treze mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta 
centavos) para o valor contratual de r$ 2.809.477,56 (dois milhões, oi-
tocentos e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e 
seis centavos) e acréscimo de quantidade de 9 (nove) Pick up e 1(uma) 
Pick up de médio porte representa um aumento de 23,40% dos itens 1 e 
2 correspondendo em valor um aumento de r$ 637.496,52 (seiscentos e 
trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reias e cinquenta e dois 
centavos) passando assim ao valor global de R$ 3.446.974,08 (três mi-
lhões, quatrocentos e quarenta e seis reais, novecentos e setenta e quatro 
reais e oito centavos)
assinatura: 05/11/2021
dotação orçamentária: Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278338; 
fonte 0397008257; Elemento 339033; P i 4120008338c; ação 261872.
contratado: BraZ & BraZ lTda (cNPJ 10.251429/0001-05)
Endereço: Estrada do Tapanã nº 8, Bairro Tapanã, cEP: 66.833-075, fone 
(91) 3222-7830 / 3241-2902, andrea@formulazero.com.br, Belém/Pa
ordenador: Hugo Yutaka Suenaga, Secretário de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade, em exercício.

Protocolo: 726102

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2038/2021 - GaB/seMas 
08 de NoVeMBro de 2021.

objetivo: reunir com os secretários de pesca, meio ambiente, e coordena-
dor de defesa das prefeitura, ifPa, cooperativas, rede de hotéis e restau-
rantes do município de Bragança para realização do Eco SEMaS no período 
da festividade de São Benedito e revellion.
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fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Bragança/Pa
Período: 10/11 a 13/11/2021 – 03 e ½ diárias
Servidores:
- 5893083/3 - JÉSSica BrilHaNTE MacHado – (assessora)
- 5913647/3 - THiaGo JUScEliNo alVao da SilVa – (Técnico em gestão 
publica)
- 5927753/3 - iGor roBErTo carValHo BriTo - (Motorista)
JESSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão administrativa 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: 726037
Portaria Nº 2015/2021 GaB-seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, em exercício no uso 
das suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 1929/2021 de 26 de 
outubro de 2021, publicada no doE nº 34.749, do dia 27 de outubro de 
2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1106659 GEPaf-SEMaS;
rESolVE-SE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 1771/2021 GaB-SEMaS de 06/10/2021, 
publicada no doE Nº 34.744 do dia 22/10/2021, que concedeu diárias para 
os servidores citados na referida portaria.
Belém, 05 de novembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JÉSSica BrilHaNTE MacHado
diretora de Gestão administrativa e financeira, em exercício.

Protocolo: 724990
Portaria Nº 2016/2021 - GaB/seMas 

05 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: destinação de animais silvestres, oriundos de entrega voluntária, 
para a fundação Zoobotânica de Marabá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 03 e 04/11/2021– 01 e ½ diária.
Servidora:
- 57215617/1 - MoEMa lUiSE dE JESUS SaldaNHa - (TÉcNico EM GES-
TÃo dE MEio aMBiENTE)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão 
administrativa 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: 725002
Portaria Nº 2017/2021 - GaB/seMas 

05 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar ação de Sustentabilidade nas praias de Salinas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Salinópolis/Pa
Períodos: 12/11 a 16/11/2021 - 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 57202627/2 - JUSaNE SilVa SaNToS - (assistente administrativo)
- 5938206/2 - lUcaS fErrEira da SilVa - (assistente administrativo)
- 5954906/1 - aNToNio rENaN SalES dE caSTro - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5520304/6 - rildo aNToNio Marcal caldaS - (Técnico em Gestão 
Pública)
- 5620430/1 - fErNaNdo MESQUiTa riBEiro - (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: 725107
Portaria Nº 1992/2021 - GaB/seMas 

03 de NoVeMBro de 2021.
Objetivo: Proceder vistoria técnica em Projeto de Reflorestamento para 
renovação de lar, em empreendimento, localizado nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Monte dourado/Pa e almeirim/Pa
Período: 17/11 a 19/11/2021 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 57194445/2 – alBaNiSE SoUSa doS SaNToS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57215630/1 – fErNaNda KEllY ValENTE da SilVa - (Técnico em Ges-
tão 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: 723653
Portaria Nº 2028/2021 - GaB/seMas 

08 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: regularização e ordenamento ambiental de imóveis rurais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Bragança/Pa.
Período: 09/11 a 14/11/2021 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5899270/ 2 - aMaNda GaMa roSa – (Tecnico Em Gestao de Meio am-
biente)

- 80845193/ 1 - MarcElo SilVa aUZiEr - (Tecnico Em Gestao de Meio 
ambiente)
- 5953462/ 1 - ElZa MaYara BriTo daS cHaGaS- (assistente adminis-
trativo)
- 5955053/ 1- rENaTa loPES dE HolaNda- (Tecnico Em Gestao de Meio 
ambiente)
- 5883997/ 2- aNToNio araNHa NETo- (Motorista)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão 
administrativa 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: 725556

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 2023 /2021- dGaF/GaB/seMas
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, em 
exercício, no uso de suas atribuições, considerando PorTaria Nº 
01925/2021-GaB/SEMaS de 25 de outubro de 2021, publicado no diário 
Oficial nº 34.749 de 27/10/2021.
r E S o l V E:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
órgão, conforme relacionados abaixo:
 

MaTrÍcUla SErVidor EXErcÍcio GoZo dE fÉriaS
57194445/ 2 alBaNiSE SoUSa doS SaNToS 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

57230542/ 3 adriEllE Baia rodriGUES 2020/2021 03/01/2022 a 21/01/2022 e
04/07/2022 a 14/07/2022

80845771/ 3 aNdErSoN TaVarES do carMo 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5954917/ 1 alEXaNdrE NaHUM SaNToS 2020/2021 03/01/2022 01/02/2022
5954899/ 1 aNa claUdia MoraES E SilVa 2020/2021 05/01/2022 a 24/01/2022
57214878/ 1 aNdrE lUiS SoUSa da coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5136857/ 1 aNToNio carloS da SilVa NoBrE 2021/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5957671/ 1 aNToNio ricardo Villaca VaNETTa 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
122122/ 1 arGEMira doS SaNToS araUJo 2020/2021 03/01/2022 a 17/01/2022

57203620/ 2 alEX da SilVa fraZao 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5903622/ 3 aTaMY rEiS TaNoUE 2020/2021
10/01/2022 a 24/01/2022 

E
02/05/2022 a 16/05/2022

57174821/ 2 carloS VicTor PErEira lEiTao 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
57173835/ 2 clEZio SilVa foNSEca 2020/2021 17/01/2022 a 15/02/2022
5904235/ 3 caMilla PENNa dE MiraNda fiGUEirEdo 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
57175153/ 1 caSTriciaNo diaS coUTo SaMPaio 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5467497/ 5 cEli araUJo do NaSciMENTo 2020/2021 16/11/2021 a 15/12/2021
5933527/ 3 dalcirENE da SilVa loPES 2020/2021 03/01/2022 a 17/01/2022
5958068/ 1 darliSSoN fErNaNdES BENTo 2021/2022 05/01/2022 a 03/02/2022

5954902/ 1 dENiS dE PiNHo SoUSa 2020/2021 07/01/2022 a 21/01/2022 e
30/03/2022 a 13/04/2022

5954905/ 1 dEYSE JacQUEliNE da PaiXao MalcHEr 2020/2021 10/01/2022 a 24/01/2022 e 
07/03/2022 a 21/03/2022

5955058/ 1 daNiEllE do Socorro NUNES caMPiNaS 2020/2021 03/01/2022 a 17/01/2022 
e 07/03/2022 a 21/03/2022

5954948/ 1 EdiValdo NEVES fErrEira 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

57188840/ 1 ElaiNE PaTricia dE oliVEira araUJo 2020/2021 17/01/2022 a 31/01/2022 e
18/07/2022 a 01/08/20222

57175396/ 1 EliaNE criSTiNa SoarES riBEiro 2019/2020 03/01/2022 a 17/01/2022 e
14/02/2022 a 28/02/2022

5905954/ 1 EricK HENriQUE dE carValHo 2019/2020 25/01/2022 a 23/02/2022
57216164/ 1 EriNElSoN PiMENTEl SoUSa 2020/2021 31/01/2022 a 01/02/2022
57235011/ 1 EVErToN BarroS diaS 2020/2021 03/01/2022 01/02/2022
5954903/ 1 fErNaNda BraGa TEiXEira 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
57215630/ 1 fErNaNda KEllY ValENTE da SilVa 2020/2021 27/01/2022 a 25/02/2022
5620430/ 1 fErNaNdo MESQUiTa riBEiro 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
57175422/ 1 fraNcilENE SoUZa do NaSciMENTo 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

82244/ 1 fraNciSca lUcia PorPiNo TEllES 2019/2020 01/12/2021 a 30/12/2021
57194148/ 1 faBio NoBrE BraZ 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
3178455/ 1 fraNciSco dE aSSiS PErEira BarBoSa 2019/2020 03/01/2022 a 01/02/2022
57176282/ 1 GUilHErME GoNcalVES alVES 2019/2020 03/01/2022 a 19/01/2022

5423201/ 2 iVaNi da SilVa PaMPloNa 2020/2021 10/01/2022 a 08/02/2022

5926565/ 2 iGor PErEira diNiZ 2020/2021 27/01/2022 a 25/02/2022

57175386/ 1 iSaBEllE rodriGUES dE carValHo 2018/2019 03/01/2022 a 01/02/2022

5897717/1 iNdara liMa MarTiNS aGUilar 2018/2019 29/11/2021 a 15/12/2021
57201675/ 1 JaQUEliNE liSBoa da SilVa PalHETa 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5945727/ 1 JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida 2021/2021 10/01/2022 a 19/01/2022 e
04/07/2022 a 23/07/2022
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5954946/ 1 JoSE carloS SilVa TEiXEira 2020/2021 17/01/2022 a 31/01/2022 
e 11/02/2022 a 25/02/2022

5928199/ 3 JEaN PErEira caValcaNTE 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5957478/ 1 KarlYaNNE Paoola SilVa BraGa 2020/2021
03/01/2022 a 17/01/2022 

E
13/06/2022 a 27/06/2022

57196794/ 1 lEoPErcio BarBoSa foro 2020/2021 17/01/2022 a 15/02/2022
5955136/ 1 lEila criSTiNa d oliVEira coSTa rEiNoSo 2020/2021 17/01/2022 a 15/02/2021
57203622/ 2 liliaN coNcEicao TaVarES 2020/2021 04/01/2022 a 23/01/2022
57175892/ 1 lUiZ GUSTaVo NaSciMENTo coSTa 2019/2020 03/01/2022 a 01/02/2022

5955132/ 1 lUaN liMa coElHo oliVEira 2020/2021 03/01/2022 a 21/01/2022 e
15/02/2022 a 25/02/2022

5921045/ 2 lUENa oSSaNa caNaViEira 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5955452/1 lUciaNo dE JESUS GoMES PErEira 2020/2021 20/12/2021 a 07/01/2022

57221066/10 lUiZ alBErTo TaVarES GoMES 2020/2021 03/01/2022 a 21/01/2022
57196796/ 1 MarcElo aNToNio dE Sa MEdEiroS 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5954937/ 1 Maria odilENE MiraNda do carMo 2020/2021 07/01/2022 a 05/02/2022
57196798/ 1 MaUro da coSTa fErrEira 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
57176630/ 1 MariaNa NaZarETH dE SoUZa QUEiroZ 2021/2022 17/01/2022 a 15/02/2022
5927725/ 4 MarYEllE da SilVa fErrEira 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
57175335/ 1 MilToN MiYaKE 2020/2021 20/01/2022 a 18/02/2022

5957475/ 1 MarcUS ViNiciUS dE oliVEira diaS 2020/2021 03/01/2022 a 17/01/2022 E 
14/02/2022 a 28/02/2022

5167299/ 1 NaZarE aJUricaBa MUNiZ ViaNa 2021/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5954888/ 1 PaUla fraNcYNETH NaSciMENTo SilVa 2020/2021 17/01/2022 a 15/02/2022
5828384/ 2 PaUlo cESar cHaGaS Maia 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5916360/ 3 PaTricia BiaNca GoMES SodrE 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
57203246/ 1 PaUlo fErNaNdo VaZ TorrES JUNior 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5935087/ 2 rENaTalY TriNdadE SilVa 2021/2022 24/01/2022 a 22/02/2022
5955053/ 1 rENaTa loPES dE HolaNda 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
57234850/ 1 roBErTa PirES MENdES dE alBUQUErQUE 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5907158/ 2 riTa dE caSSia coSTa MElo dE SoUZa 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5954904/ 1 roNald WHENdErSoN riBEiro da coSTa 2020/2021 07/01/2022 a 21/01/2022 e
25/07/2022 a 08/08/2022

80846411/ 2 rodriGo doS SaNToS liMa 2020/2021 03/01/2022 a 17/01/2022
5954929/ 1 Sara NaYara da SilVa HaGE 2020/2021 13/12/2021 a 27/12/2021
5954995/ 1 SaMUEl da coSTa doS SaNToS 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5146526/ 1 SaNdra Maria araUJo 2021/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
55589527/ 5 SaNdra lUciENE loBo NaZarE 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
57175268/ 1 SToNE cESar caValcaNTE da coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5955056/ 1 SilVio MElo SoUZa JUNior 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
3215067/ 2 SilVaNa PErEira dE MElo 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5954964/ 1 SUElEN MElo dE oliVEira 2020/2021 03/01/2022 a 17/01/2022 
e 07/03/2022 a 21/03/2022

5914563/ 4 SUZaNa TEiXEira rodriGUES 2021/2022 10/01/2022 a 08/02/2022
5955050/ 1 TaMara roQUE dE BarroS 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
5899663/ 2 THiaGo JoSE coSTa da coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
57215253/ 1 ValdEcY doS aNJoS da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022
57175833/ 1 VicTor MENdES da SilVa 2019/2020 03/01/2022 a 01/02/2022
57175271/ 1 WaldEli roZaNE SilVa dE MESQUiTa 2020/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

55587749/ 2 WaNdErSoN fEliSMiNo da SilVa SoUZa 2020/2021
24/01/2022 a 02/02/2022 

E
09/05/2022 a 28/05/2022

57230161/ 1 ZiVaNildo coSTa fErrEira 2019/2020 03/01/2022 a 01/02/2022

Belém, 08 de Novembro de 2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 726017
Portaria Nº2012/2021-dGaF/GaB/seMas, 08/11/2021

coNcEdEr 24 (vinte e quatro) dias das férias regulamentares, ao servidor 
rodolPHo ZaHlUTH BaSToS, matricula 5946009/ 1 , ocupante do 
cargo de Secretario adjunto de Gestão e regularidade ambiental , no 
período de 14/11/2021 a 07/12/2021, referente ao exercício 2020, 
interrompidas através da PorTaria Nº .1352/2020, publicado no doE Nº 
34.412 de 19/11/2020.
lilia Marcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em exercício

Protocolo: 725728

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação do termo aditivo ao contrato 
de PaUlo cESar dE oliVEira MEdEiroS (TÉcNico EM GESTÃo dE 
MEio aMBiENTE-Engenharia florestal), publicada no doE Nº 34.730 de 
08/10/2021, sob o Protocolo: 707468.

Protocolo: 725526

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 681 de 29 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1207174 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: conduzir Guarnição do Batalhão de Polícia ambiental (BPa) que 
seguirão em missão oficial de fiscalização, bem como retornar com a GU 
anterior que encerrou missão.
origem: Belém-Pa
destino: Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-Pa
Período: 30/10 a 01/11/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: Jaime Wanderley correa Nonato - 5413214 - Motorista
José adilson aguiar do Vale - 57196345 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 725984
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº1666/2021-saGa
Belém, 08 de novembro de 2021
coNSidEraNdo: o Processo nº2021/1265173, e ofício interno nº 
137/2021-GaB. SEcrETário, de 05.11.2021.
R E S O L V E: I- Conceder 08 (oito) dias do período de gozo férias no mês 
de novembro de 2021, para o servidor abaixo relacionado:
 

NoME carGo/fUNÇÃo P. aQUiSiTiVo PErÍodo a 
SEr GoZado

MaTricUla
 

alEXaNdrE MaScarENHaS 
doS SaNToS

SEcrETário 
adJUNTo 2018/2019 03.11 a 

10.11.2021 5420628/4  

ii- designar o servidor claUdio lUciaNo MoNTEiro dE oliVEira, as-
sessor iii, Mf 5420407/2, para responder pelo cargo de Secretário adjunto 
de operações, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725860
Portaria Nº 1651/2021-saGa

oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1589/2021-SaGa de 
20.10.2021, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de BrEVES/Pa,” B”, para apoio a Policia civil .
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): cHaVES/Pr
PErÍodo: 29.09 à 04.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco completa)
SErVidor(ES): PaUlo HENriQUE JUNQUEira dE SoUSa, Mf: 5914335
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 725888

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 1667/2021-saGa 
BeLÉM, 08 de NoVeMBro de 2021

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 98 cc a línea a do inciso i do art. 99 da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações Pú-
blicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: Processo n°2021/1246236
RESOLVE: Conceder 30(trinta) dias de Licença Prêmio a servidora LIDIANE 
MarTiNS GUiMarÃES, Gerente de Eventos - iESP, Mf nº 70096695/4, lo-
tado no IESP, referente ao triênio de 2012/2015, no período de 08.11.2021 
a 07.12.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 725852
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Portaria N° 1668/2021-saGa 
BeLÉM, 08 de NoVeMBro de 2021

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 98 cc a línea a do inciso i do art. 99 da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações Pú-
blicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: Processo n°2021/1255412
RESOLVE: Conceder 30(trinta) dias de Licença Prêmio ao servidor PEDRO 
da SilVa BarroSo, assistente administrativo, Mf nº 3156427/1, lotado 
no IESP, referente ao triênio de 2010/2013, no período de 03.11.2021 a 
02.12.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 725854

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 1669/2021-crH/saGa 
BeLÉM, 08 de NoVeMBro de 2021

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da  Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: o atestado médico.
rESolVE: conceder 07(sete) dias de licença Saúde, a servidora dE-
Bora BaNdEira MoraES TriNdadE, Gerente de Prevenção de crimes 
contra Grupos Vulneráveis, Mf nº 5956158, no período de 28.10.2021 à 
03.11.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 725901

.

.

errata
.

Portaria Nº 1513/2021-saGa de 05/10/2021, PUBLicada 
No doe Nº 34.726 de 06/10/2021.

onde se lê: PaUlo roBErTo da SilVa liMa.
Leia-se: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.

Protocolo: 725749

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 31/2020-FisP.
oBJETo: prorrogação do prazo contratual e de conclusão da oBra dE 
rEforMa E adEQUaÇÃo da dElEGacia dE PolÍcia ciVil dE MUaNá por 
mais 61 (sessenta e um) dias. data da assinatura: 05/11/2021 - Marcelo 
amaro da Gama - diretor e ordenador de despesa do fundo de investi-
mento de Segurança Pública/fiSP - antônio Nascimento Bispo ferreira /
consneo Xis construtora Eireli - EPP

Protocolo: 725460
4º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 33/2020-FisP.

oBJETo: prorrogação do prazo contratual da rEforMa doS BaNHEiroS 
dE USo colETiVoS E adEQUaÇÃo do aUdiTÓrio B da dElEGacia GE-
ral por mais 120 (cento e vinte) dias. data da assinatura: 03/11/2021 - 
Marcelo amaro da Gama - diretor e ordenador de despesa do fundo de in-
vestimento de Segurança Pública/fiSP - José carlos amaral ramos /face 
Engenharia lTda - EPP

Protocolo: 725478
5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 084/2016

Processo nº2016/400506
Exercício: 2021
origem: aTa de registro de Preço nº 004/2016-SEad/dGl, oriundo do 
Pregão Eletrônico nº 09/2016-SEad/dGl/SrP.
Objeto: prorrogação excepcional do prazo de vigência do Contra-
to, por até 12 (doze) meses, com início em 23/11/2021 à 22/11/2022.
fundamento Jurídico: Parecer Jurídico nº576/2021 - coNJUr/SEGUP
data da assinatura: 05/11/2021
Vigência: 23/11/2021 à 22/11/2022
contratada: claro S.a
cNPJ: 40.423.544/0001-47
Endereço: rua Henri dunant, Bairro de Santo amaro, nº 780, São Paulo/
SP, cep: 04665- 001
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 725572
1º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 10/2021-FisP.

oBJETo: Prorrogação de prazo para a conclusão da coNSTrUÇÃo do PoS-
To aVaNÇado do cBMPa dE alTEr do cHÃo por mais 120 (cento e vinte) 
dias. data da assinatura: 04/11/2021 - Marcelo amaro da Gama - diretor 
e ordenador de despesa do fundo de investimento de Segurança Pública/
fiSP - carlos antônio Barbosa de lima /c lima representações Engenharia 
e Serviços Eireli

Protocolo: 725660

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 236/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) roSaNa PErEira fErNaNdES, doutora, inscrito no cPf 
sob o nº 136.040.152-00, cujo objeto é a contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como docente da disciplina Banca de correção de Trabalho 
de Conclusão de Cursos, no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 
Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – Ênfase em defesa 
civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública caoPM 2021, aprovado 
pela Resolução nº 378/2021, cujo valor total é R$ 3.600,00 (três mil 
e seiscentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 
Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 
e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725663
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 237/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) Marco aNTÔNio rocHa doS rEMÉdioS, Mestre, 
inscrito no cPf sob o nº 374.404.972-87, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente da disciplina Banca de correção 
de Trabalho de conclusão de cursos, no curso de aperfeiçoamento 
de Oficiais – Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – 
Ênfase em defesa civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública 
caoPM 2021, aprovado pela resolução nº 378/2021, cujo valor total 
é R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública. 
fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725665
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 238/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público 
interno, representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa 
PÚBlica E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua 
arcipreste Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-
700, cidade de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.054.952/0001-01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão 
administrativa, Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, 
portador(a) da cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-
82, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições 
legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com 
fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 
193, ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB 
iESP, Portaria 012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, 
nº214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho 
Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para 
contratação do(a) Senhor(a) JoÃo Márcio PalHETa da SilVa, doutor, 
inscrito no cPf sob o nº 266.336.042-20, cujo objeto é a contratação da 
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prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente da disciplina Banca de correção 
de Trabalho de conclusão de cursos, no curso de aperfeiçoamento 
de Oficiais – Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – 
Ênfase em defesa civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública 
caoPM 2021, aprovado pela resolução nº 378/2021, cujo valor total é 
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública. 
fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725667
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 233/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) TarSiS ESaÚ GoMES alMEida, Mestre, inscrito no cPf 
sob o nº 679.378.372-68, cujo objeto é a contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como docente da disciplina Banca de correção de Trabalho 
de Conclusão de Cursos, no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 
Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – Ênfase em 
defesa civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública caoPM 2021, 
aprovado pela Resolução nº 378/2021, cujo valor total é R$ 3.200,00 (três 
mil e duzentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 
Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 
e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725656
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 234/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) SÔNia da coSTa PaSSoS, doutora, inscrito no cPf 
sob o nº 562.870.702-34, cujo objeto é a contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como docente da disciplina Banca de correção de Trabalho 
de Conclusão de Cursos, no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 
Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – Ênfase em defesa 
civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública caoPM 2021, aprovado 
pela Resolução nº 378/2021, cujo valor total é R$ 3.600,00 (três mil 
e seiscentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 
Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 
e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725658
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 243/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 

de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) cEZar alBErTo TaVarES da SilVa, Especialista, inscrito 
no cPf sob o nº 617.572.412-72, cujo objeto é a contratação da prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina Banca de correção de 
Trabalho de Conclusão de Curso, no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 
– Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – Ênfase em 
defesa civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública caoPM 2021, 
aprovado pela resolução nº 378/2021, cujo valor total é r$ 2.800,00 (dois 
mil e oitocentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 
Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 
e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725679
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 244/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) arTHUr arTEaGa dUraNS VilacorTa, Mestre, inscrito 
no cPf sob o nº 847.762.852-15, cujo objeto é a contratação da prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina Banca de correção de 
Trabalho de Conclusão de Curso, no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 
– Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – Ênfase em 
defesa civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública caoPM 2021, 
aprovado pela Resolução nº 378/2021, cujo valor total é R$ 3.200,00 (três 
mil e duzentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 
Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 
e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725681
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 245/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) aNTÔNio BENTES da SilVa filHo, Especialista, 
inscrito no cPf sob o nº 379.026.872-00, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente da disciplina Banca de correção 
de Trabalho de conclusão de cursos, no curso de aperfeiçoamento 
de Oficiais – Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – 
Ênfase em defesa civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública 
caoPM 2021, aprovado pela resolução nº 378/2021, cujo valor total 
é r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública. 
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fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725683
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 239/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) JoÃo fraNciSco Garcia rEiS, doutor, inscrito no cPf 
sob o nº 094.055.502-68, cujo objeto é a contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como docente da disciplina Banca de correção de Trabalho 
de Conclusão de Cursos, no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 
Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – Ênfase em defesa 
civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública caoPM 2021, aprovado 
pela Resolução nº 378/2021, cujo valor total é R$ 3.600,00 (três mil 
e seiscentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 
Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 
e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725670
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 240/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público 
interno, representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa 
PÚBlica E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua 
arcipreste Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-
700, cidade de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.054.952/0001-01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão 
administrativa, Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, 
portador(a) da cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-
82, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições 
legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com 
fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 
193, ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB 
iESP, Portaria 012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, 
nº214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho 
Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para 
contratação do(a) Senhor(a) HElToN cHarlES araÚJo MoraiS, Mestre, 
inscrito no cPf sob o nº 588.662.052-49, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente da disciplina Banca de correção 
de Trabalho de conclusão de cursos, no curso de aperfeiçoamento 
de Oficiais – Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – 
Ênfase em defesa civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública 
caoPM 2021, aprovado pela resolução nº 378/2021, cujo valor total 
é R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública. 
fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725672
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 241/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 

nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) HElENa lÚcia daMaScENo fErrEira, doutora, 
inscrito no cPf sob o nº 128.275.412-20, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente da disciplina Banca de correção 
de Trabalho de conclusão de cursos, no curso de aperfeiçoamento 
de Oficiais – Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – 
Ênfase em defesa civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública 
caoPM 2021, aprovado pela resolução nº 378/2021, cujo valor total é 
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública. 
fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725674
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 235/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) SiMoNE fraNcESKa PiNHEiro daS cHaGaS, Mestre, 
inscrito no cPf sob o nº 667.259.502-30, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente da disciplina Banca de correção 
de Trabalho de conclusão de cursos, no curso de aperfeiçoamento 
de Oficiais – Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – 
Ênfase em defesa civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública 
caoPM 2021, aprovado pela resolução nº 378/2021, cujo valor total 
é R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública. 
fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725661
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 242/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente 
e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) EdUardo cElSo da SilVa fariaS, Especialista, 
inscrito no cPf sob o nº 593.495.812-72, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente da disciplina Banca de correção 
de Trabalho de conclusão de cursos, no curso de aperfeiçoamento 
de Oficiais – Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – 
Ênfase em defesa civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública 
caoPM 2021, aprovado pela resolução nº 378/2021, cujo valor total 
é r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública. 
fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 
339036 e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725676
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terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 246/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. 
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da cédula de 
identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, da lei 
8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, e a 
PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 012/2019-GaB iESP, resolução 
nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas 
oriundas do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança 
Pública do Pará - iESP para contratação do(a) Senhor(a) alESSaNdra 
dE fáTiMa VaScoNcEloS PiNHEiro, Mestre, inscrita no cPf sob o nº 
575.309.472-49, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como docente da disciplina Banca de correção de Trabalho 
de Conclusão de Curso, no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 
Especialização em Gestão de Unidade Bombeiro Militar – Ênfase em 
defesa civil caoBM/ Especialização em Segurança Pública caoPM 2021, 
aprovado pela Resolução nº 378/2021, cujo valor total é R$ 3.200,00 (três 
mil e duzentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 
Naturezas: 339036 e 339047. 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 
e 339047. 31.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 725685

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 246/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 246/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725686
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 241/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 241/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725675
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 240/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 240/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725673
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 239/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 239/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725671
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 245/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 245/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725684
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 244/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 244/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725682

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 243/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 243/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725680
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 242/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 242/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725677
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 234/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 234/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725659
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 233/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 233/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725657
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 238/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 238/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725668
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 237/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 237/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725666
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 236/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 236/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725664
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 235/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 235/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 725662

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº1665/2021-saGa
BeLÉM, 08 de NoVeMBro de 2021

coNSidEraNdo: o Processo nº 2021/1266594, e Memorando 
919/2021-GraESP, de 05.11.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº1513/2021-SaGa, de 05.10.2021, 
publicada no DOE nº34.726, de 06.10.2021, que retificou o período de 
gozo de férias do servidor lEoPoldo da rocHa BarBoSa, comandante 
de aeronave ii, Mf 5950597/1, 2020/2021, no período de 08.10 a 
06.11.2021.
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r E S o l V E:
i-interromper o período de gozo de férias do servidor lEoPoldo da ro-
cHa BarBoSa, comandante de aeronave ii, Mf 5950597/1, 2020/2021, 
a partir de 23.10.2021.
ii- ficando o restante 15(quinze) dias do período gozo de férias, para ser 
usufruído no periodo de 13.12 a 27.12.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 725773

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 011/2021
objeto: o presente instrumento tem por objeto a cooperação mútua entre 
os partícipes visando a cessão de servidores públicos municipais da Guar-
da Municipal de Belém à SEGUP, para desenvolverem suas atividades labo-
rais na Diretoria de Contrainteligência - SIAC/SEGUP, conforme descrito no 
Plano de Trabalho em anexo.
Processo administrativo: 2021/857384
data de assinatura: 08/11/2021
Vigência: 08/11/2021 a 07/11/2022
Valor: r$ 00,00
Partes: Secretaria de Estado de Segurança Publica e defesa Social - SE-
GUP e a Guarda Municipal de Belém - GMB.
assinaram:
Ualame fialho Machado - Secretário de Estado de Segurança Publica e 
defesa Social.
Joel Monteiro ribeiro - inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém.

Protocolo: 725754
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 001/2021

objeto: Este acordo tem por objeto estabelecer um regime de cooperação 
mútua entre os partícipes SEGUP/Pa e SEJUSP/aP, visando a realização de 
ações conjuntas entre os cooperados para o desenvolvimento da capacita-
ção dos servidores do GTa/aP e do GraESP/Pa, por meio da realização de 
estágios ou cursos operacionais (pilotos, operadores aerotáticos e mecâni-
cos de aeronave), específico para o exercício de atividades nas respectivas 
unidades aéreas, conforme necessidade, disponibilidade e conveniência.
as atividades desenvolvidas terão o emprego dos servidores em estágio 
nas operações de segurança pública e defesa social, além do repasse de 
conhecimentos técnicos e experiências na área de fiscalização, inspeção e 
manutenção de aeronaves no GTa/aP e no GraESP/Pa.
os entes cooperados procederão a troca de informações referentes às ati-
vidades que serão realizadas, visando a plena satisfação e execução das 
ações de que trata o presente instrumento.
Processo administrativo: 2021/1039681
data de assinatura: 08/11/2021
Vigência: 08/11/2021 a 07/11/2023
Valor: r$ 00,00
Partes: Secretaria de Estado de Segurança Publica e defesa Social - SE-
GUP, intermediando o Grupamento aéreo de Segurança Pública do Estado 
do Pará - GraESP; e a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública 
- SEJUSP/aP, intermediando o Grupo Tático aerotransportado do amapá 
- GTa/aP.
assinaram:
Ualame fialho Machado - Secretário de Estado de Segurança Publica e 
defesa Social.
armando c. de Moraes Gonçalves - diretor do GraESP/Pa.
José Carlos Corrêa de Souza - Secretário Estadual de Justiça e Segurança 
Pública.
ajaje José rachid Neto - coordenador do GTa/aP.

Protocolo: 725735
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 229/2021 –ccc/
PMPa: NoMEar o caP QoPM rG 35512 GilBErTo rEiNaNdo dE oli-
VEira, em Substituição ao MaJ QoPM rG 30329 MaiQUEl da SilVa ro-
driGUES, como fiscal interino do contrato administrativo nº 025/2021 
– ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa PUriNorTE; MaNTEr 
o TEN cEl QoPM rG 29173 rodriGo TaNNEr GUiMarÃES NUNES, como 
fiscal do contrato; Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 08 de Novembro de 
2021;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213;che-
fe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 725996

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 227/2021 – ccc: No-
MEar a MaJ QoPM KáTia VaNESSa coUTiNHo cHaVES, em substituição 
ao TEN cEl QoPM rG 26314 SaMUEl ENoc loBaTo, como fiscal do con-
trato, a fim de fiscalizar do Contrato Administrativo n.º 079/2021 –CCC/
PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa MÍdia cENTEr SErViÇoS dE 
ProdUÇÃo MUSical, ciNEMaToGráfica E EVENToS EirEli- EPP; Man-
ter o 3º SGT PM RG 27351 LUIZ FERNANDO CARDOSO, como fiscal interino 
do contrato; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 08 de No-
vembro de 2021; ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 
29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 725965
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 228/2021 – ccc: No-
MEar o caP QoPM rG 27289 dErcilio JÚlio dE SoUZa NaSciMENTo, 
em substituição ao MaJ QoPM rG 26917 JUraNdir alBUQUErQUE MoN-
TENEGRO JÚNIOR, como Fiscal do Contrato, a fim de fiscalizar do Contrato 
administrativo n.º 041/2011 –dal/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Sra 
ZENilda roSa; Manter o SUB TEN QPMP rG 19088 EdValdo PErEira 
DA SILVA, como fiscal interino do Contrato; Registre-se, publique-se, cum-
pra-se; Belém/Pa, 08 de Novembro de 2021; ricardo do NaSciMENTo 
raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e con-
tratos da PMPa.

Protocolo: 725974
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 226/2021 – ccc: No-
MEar a MaJ QoPM KáTia VaNESSa coUTiNHo cHaVES, em substituição 
ao TEN cEl QoPM rG 26314 SaMUEl ENoc loBaTo, como fiscal do con-
trato, a fim de fiscalizar do Contrato Administrativo n.º 078/2021 –CCC/
PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa JEffErSoN ESTrUTUra Para 
EVENToS EirEli- EPP; Manter o 3º SGT PM rG 27351 lUiZ fErNaNdo 
CARDOSO, como fiscal interino do Contrato; Registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 08 de Novembro de 2021; ricardo do NaSci-
MENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de compras 
e contratos da PMPa.

Protocolo: 725957

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 092/2021 
– ccc/PMPa. Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
092/2021 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa lS SErVi-
ÇoS dE iNforMáTica E ElETrÔNica lTda., 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.”; 
Onde se lê: Natureza de Despesa 4.4.90.5233 - Investimento para Equipa-
mentos.; leia-se: Natureza de despesa 4.4.90.5235 - investimento para 
Equipamentos; Belém/Pa, 28 de outubro de 2021; JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 725603
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 089/2021 
– ccc/PMPa. Pelo presente instrumento fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 089/2021 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa 
UNiVErSal faBricaÇÃo E coMÉrcio dE MÓVEiS lTda-ME., cujo objeto 
é a “aquisição de material para os polos onde acontecerá o curso de for-
mação de praças, conforme Termo de Referência e Especificações que in-
tegram o contrato.”; fica acrEScido a foNTE: 0301000000; Belém/Pa, 
08 de Novembro de 2021; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 725807
4º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 034/2019 
– daL/PMPa. Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
034/2019 dal/PMPa, cujo objeto é a “contratação de pessoa jurídica es-
pecializada na PrESTaÇÃo de aGENdaMENTo de ViaGENS para a PMPa.”; 
fica acrescido o seguinte plano interno: Plano interno 21EMEN00293; Be-
lém/Pa, 08 de novembro de 2021; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
– cEl QoPM; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 725669

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 924/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, WESlEN 
SoBrEira SaNToS, 2º TEN PM, Mf 5795770/1, do efetivo do (a) Nri/c. 
iNT./MaraBá; 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 925/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Kaio fEliPE 
fErrEira GUiMarÃES, 2º TEN PM, Mf 6402781/1, do efetivo do (a) 
BaNda dE MÚSica/aJG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 926/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aNToNio 
JoNaS SoUZa BraGaNÇa, 1º TEN PM, Mf: 5701848/1, do efetivo do (a) 
cENTro dE MEMÓria/dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 600,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 927/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aNa PaUla 
MoNTElo dE oliVEira, 1º TEN PM, Mf 57221706/1, do efetivo do (a) 
10º BPM/cPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 928/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JorGE WilSoN 
PiNHEiro dE araÚJo, cEl PM, Mf 5755336/1, do efetivo do (a) dal/
dGa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PorTaria Nº 929/2021-dGa-SUP fUNdoS; Suprido, raiMUNdo 
GoNÇalVES da cUNHa JUNior, caP PM rr, Mf: 507993401, do efetivo 
do (a) dal; 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 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 930/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aNTÔNio 
SÉrGio dE alMEida carValHo, MaJ PM, Mf: 56302151, do efetivo do 
(a) cPr i/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 931/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, GaBriEla 
loUrEiro da crUZ carValHo, caP PM, Mf: 57233895/2, do efetivo 
do (a) USa i/cfaP/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 700,00; Elemento de 
despesa: 33.90.39 – SErV. TErc. PESSoa JUridica; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 932/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, adriaNa 
cHada cHaVES, TEN cEl PM, Mf: 57973061, do efetivo do (a) lad/cMS; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 1.500,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. 
TErc. PESSoa JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 933/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, carloS 
adriaNo BENTES HorTa, TEN cEl PM, Mf: 57972841, do efetivo do (a) 
cMS/dGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 934/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, GEorGE 
lEaNdro fErrEira liMa, caP PM, Mf: 57197955/2, do efetivo do (a) 
lad/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 935/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, aNToNio 
JUarEZ fErrEira MorEira, 1º TEN PM, Mf:5613841/1, do efetivo do 
(a) USa i/cfaP/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 936/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Maria lÍliaN 
rodriGUES BarBoSa, TEN cEl PM, Mf: 53506892, do efetivo do (a) 
HPM/cMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 937/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, BrEENda BaKEr 
TaVarES, 2° TEN PM, Mf: 64028171/1, do efetivo do (a) cMV/cMS; 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 – aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 725726

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 11/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 

Servidor: SGT PM doval cardoso da costa; cPf: 578.499.002-00; Valor: 
r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 12/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
cB PM luís fernando Santos da Trindade; cPf: 796.580.592-87; Valor: 
r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 13/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino:Salvaterra-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
Sd PM augusto cezar Santa rosa cardoso; cPf: 007.996.472-92; Valor: 
r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 14/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: TEN 
cEl PM antonio Maria feitosa Souza; cPf: 396.297.402-49; Valor: r$ 
1.266,08. cB PM fábio dos Santos oliveira; cPf: 985.563.552-34; Valor: 
r$ 1.012,80. cB PM Paulo diego Madeira dos Santos; cPf: 981.048.882-
34; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM fabíola caroline da costa ramos; cPf: 
028.138.202-61; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 15/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB PM 
antonio Braga dos Santos Junior; cPf: 825.171.182-72; Valor: r$ 685,76. 
Sd PM caroline de farias Sales; cPf: 036.043.042-29; Valor: r$ 685,76. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 16/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
SGT PM Marília de Nazaré Monteiro Soares; cPf: 256.974.982-68; 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 17/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB 
PM luciano Souza de oliveira; cPf: 770.522.772-04; Valor: r$ 1.012,80. 
Sd PM anderson ferreira Espindola; cPf: 018.297.982-27; Valor: r$ 
1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 18/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT 
PM fabiano da Silva Nestor; cPf: 617.339.972-53; 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 19/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor:Sd 
PM Victor Teixeira de Mattos Martins; cPf: 111.722.567-48; Valor: r$ 
1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 20/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
SGT PM reginaldo das Neves anselmo; cPf: 371.584.732-87; 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 21/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB 
PM rodolfo da Silva Batista; cPf: 003.115.872-24; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 22/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
SGT PM robson alan da costa Guedes; cPf: 699.220.392-49; Valor: 
r$ 696,32; SGT PM rogério de Jesus Sobrinho; cPf: 772.156.212-00; 
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Valor: r$ 696,32; cB PM José augusto dos Santos; cPf: 799.035.762-34; 
Valor: r$ 685,76. cB PM Janete carvalho de abreu; cPf: 743.689.152-91; 
Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 23/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino:Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: TEN 
PM adrian amador Soares; cPf: 829.702.202-10; Valor: r$ 1.128,88. 
SGT PM carlos alberto de castro furtado; cPf: 639.721.582-20; 
Valor: r$ 1.055,04. SGT PM Marcos Silvano coutinho de oliveira; cPf: 
779.702.842-72; Valor: r$ 1.055,04. cB PM artur Teixeira Martins Neto; 
cPf: 789.715.272-34; Valor: r$ 1.012,80. cB PM Thiago ferreira Juca; 
cPf: 912.753.502-91; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM francisco carlos Nunes 
Moraes Junior; cPf: 017.505.822-95; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Philipe 
Matheus campos ribeiro; cPf: 024.449.522-00; Valor: r$ 1.012,80.Sd PM 
Thais fernanda calazans lima; cPf: 938.520.962-00; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 725876
Portaria Nº 01/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
cB PM Emerson Sidney Pinto leão; cPf: 002.353.582-23; Valor: r$ 
685,76. cB PM cristiano Mateus de oliveira; cPf: 960.601.152-68; 
Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 02/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
SGT PM ana claudia fernandes rodrigues; cPf: 792.464.192-00; Valor: 
r$ 1.055,04. SGT PM fredy lopes rua; cPf: 998.310.152-15; 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 03/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem:Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB 
PM Joefferson Nazareno Gonçalves Monteiro; CPF:803.851.252-91; Valor: 
r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 04/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: Sd 
PM levi luiz Nazaré Monteiro; cPf: 862.565.722-20; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 05/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: castanhal-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor:SGT 
PM Valdenice da cunha costa; cPf: 641.829.402-53; Valor: r$ 
696,32. cB PM rita Sue Ellayne Santos; cPf: 866.925.002-06; cPf: r$ 
685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 06/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor:cB PM carlos Eduardo lima Vinente; cPf: 000.474.742-97; Valor: 
r$ 1.012,80. Sd PM daiana rodrigues da Trindade; cPf: 994.244.792-
04;. Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 07/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor: cB PM Elizeu Prudencio da costa; cPf: 761.373.922-87; Valor: 
r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 08/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor: Sd PM Maria Paula carrera de lima; cPf: 952.144.022-87; 
Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 09/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 

Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
cB PM Marcos Viana cunha; cPf: 988.525.072-72; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 10/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período:12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
Sd PM rute rocha carvalho; cPf: 931.015.112-91; Valor: r$ 685,76. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 725794
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 34/cFP/PMPa/sePLad, de 08 de NoVeMBro de 

2021 
reiNteGraÇÃo da caNdidata Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter limi-
nar, torna pública a suspensão da eliminação da candidata, bem como a 
reintegração no certame, com a participação nas demais fases, na condi-
ção “sub judice” do concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme 
a seguir. 
1 da reiteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrada no certame a candidata na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo: 
272103157, raQUEl da SilVa caSTro (sub judice, ação ordinária nº 
0802939-91.2021.8.14.0009).
2. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.  
Belém/Pa, 08 de novembro de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 726104

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo doe Nº 34.760, de 09/11/2021, 
ProtocoLo 726070

................
onde se lê:
... Período de 16 a 23 de Novembro de 2021.
Leia-se:
... Período de 16 a 20 de Novembro de 2021
ordenador: Moisés costa da conceição – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 726079
errata da PUBLicaÇÃo doe Nº 34.760, de 09/11/2021, 

ProtocoLo 725928
................
onde se lê:
... rG 36889.
Leia-se:
... rG 33056
ordenador: Moisés costa da conceição – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 725944

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 061/2021

Exercício: 2021
objeto: contratação de Empresas na prestação de serviços educacionais 
de capacitação
Justificativa: Oferecer aos associados do FASPM Serviços diversos por meio 
dos serviços reembolsáveis ou descontos junto a empresas credenciadas.
Valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de 
dotação orçamentária, conforme disposto no item 1, do Termo de Referên-
cia do Processo licitatório n° 012/2021.
Vigência: 08/11/2021 a 08/11/2022.
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data da assinatura: 08/11/2021.
licitação: oriUNdo do ProcESSo N° 012/2021 – cPl/faSPM – creden-
ciamento N° 001/2021 – cPl/faSPM.
Programa: 1502 – Segurança Publica
Projeto atividade: 8277 – ações finalísticas
Elemento de despesa: 339030 – material de consumo
339032 – Mat. Bens ou Serv. distrb. Gratuita
3339048 – outros auxílios financeiros a Pessoa física
339039 – outros Serv. de terceiros Pessoa Juridica
Plano interno: 1050008277E
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: liVE SolUÇÕES SErViÇoS dE ENGENHaria EirEli
cNPJ: 14.223.990/0001-31
Endereço: rua do fio, n° 01, Bairro: Novo, Marituba - Pa, cEP: 67.205-565
fone: (91) 98133-5600
E-mail: contato@livesoluções.com
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo
dirETor do faSPM.

Protocolo: 725838

sUPriMeNto de FUNdo

Portaria N°122/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.
O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor MarcoS BarroSo lEal rG nº 34685 cPf n° 
913.397.742-91 Mf nº 571994981, cHEfE da T.i. do faSPM a utilizar o 
adiantamento no valor total de r$ 2.000,00 (dois Mil reais), para despesa 
de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; 
Sendo r$ 2.000,00 (dois Mil reais) na 339030 (Material de consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 08 de Novembro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 725483
Portaria N°121/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor MarcoS BarroSo lEal rG nº 34685 cPf 
n° 913.397.742-91 Mf nº 571994981, cHEfE da T.i. do faSPM a utili-
zar o adiantamento no valor total de r$ 650,00 (Seiscentos e cinquen-
ta reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 08 de Novembro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 725474
Portaria N°119/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor Maria criSTiNa fErrEira da SilVa, SGT PM 
rG 14265, cPf 332.572.562-72, Mf 5072360, SETor adMiNiSTraTiVo 
DO FASPM, a utilizar o adiantamento no valor total de R$ 3.900,00 (Três Mil 
Novecentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; sendo R$ 3.900,00 (Três Mil Novecentos 
reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 08 de Novembro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 725457
Portaria N°120/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora HEidilaNE MacHado roSa, SUBTEN PM 
rG 23199, cPf 410.626.802-78, Mf 5675413, auxiliar do caf do faS-

PM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil 
reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 339039 
(Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 08 de Novembro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 725464

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 232/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: seguir do 
Município de Altamira/PA para a Capital Belém/PA a fim de participar das ações 
a serem desenvolvidas por ocasião do aperfeiçoamento das representações 
deste faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84. Período de 16 a 23 
de Novembro de 2021; Quantidade de diárias: 08 diárias de alimentação 
e 08 diárias de pousada na categoria “B”; Servidores: SGT PM rG 23726 
WaldENY dE SoUSa EVaNGEliSTa; cPf:395.417.032-91, no Valor: r$ 
1.186,92. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 726070
Portaria Nº 229/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: seguir do 
Município de Santa Izabel/PA para a Capital Belém/PA a fim de participar 
das ações a serem desenvolvidas por ocasião do aperfeiçoamento 
das representações deste faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84. Período de 16 a 23 de Novembro de 2021; Quantidade de 
diárias: 08 diárias de alimentação e 08 diárias de pousada na categoria 
“B”; Servidores: cB PM rG 39791 THaYS alMEida da TriNdadE; 
cPf:018.874.852-01, no Valor: r$ 2.025,60. ordENador: MoiSÉS coSTa 
da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 725964
Portaria Nº 230/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: seguir do 
Município de Breves/PA para a Capital Belém/PA a fim de participar das ações 
a serem desenvolvidas por ocasião do aperfeiçoamento das representações 
deste faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84. Período de 16 a 23 
de Novembro de 2021; Quantidade de diárias: 08 diárias de alimentação e 
08 diárias de pousada na categoria “B”; Servidores: cB PM rG 42405 Mara 
cardoSo doS PaSSoS; cPf:947.260.192-87, no Valor: r$ 2.025,60; Sd 
PM rG 42421 Karla NaYaNa SalES PaES; cPf: 000.727.822-50, no Valor: 
r$ 2.025,60. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 726006
Portaria Nº 231/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: seguir 
do Município de conceição do araguaia/Pa para a capital Belém/Pa 
a fim de participar das ações a serem desenvolvidas por ocasião do 
aperfeiçoamento das representações deste faSPM. fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84. Período de 16 a 23 de Novembro de 2021; Quantidade 
de diárias: 08 diárias de alimentação e 08 diárias de pousada na categoria 
“B”; Servidores: ST PM rG 19090 fraNciSco GoMES dE alBUQUErQUE; 
cPf:234.860.662-34, no Valor: r$ 2.110,08; cB PM rG 38204 JUliaNa 
cUNHa dE SoUZa; cPf: 892.870.102-34, no Valor: r$ 2.025,60. 
ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo 
dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 726020
Portaria Nº 228/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: seguir do 
Município de Capitão Poço/PA para a Capital Belém/PA a fim de participar 
das ações a serem desenvolvidas por ocasião do aperfeiçoamento 
das representações deste faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84. Período de 16 a 23 de Novembro de 2021; Quantidade de 
diárias: 08 diárias de alimentação e 08 diárias de pousada na categoria 
“B”; Servidores: SGT PM rG 36889 aNTÔNio EdSoN caSTro oliVEira; 
cPf:721.597.152-04, no Valor: r$ 2.110,08. ordENador: MoiSÉS coSTa 
da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 725928
Portaria Nº 227/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: seguir do 
Município de Tomé Açu/PA para a Capital Belém/PA a fim de participar 
das ações a serem desenvolvidas por ocasião do aperfeiçoamento 
das representações deste faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84. Período de 16 a 23 de Novembro de 2021; Quantidade de 
diárias: 08 diárias de alimentação e 08 diárias de pousada na categoria 
“B”; Servidores: cB PM rG 36889 fraNSUEl fErrEira PirES; 
cPf:032.599.673-38, no Valor: r$ 2.025,60. ordENador: MoiSÉS coSTa 
da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 725909
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Portaria Nº144/iN/coNtrato, de 04 de NoVeMBro de 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da 
lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992, resolve:
art. 1º designar o 2° SGT BM rr JoSÉ carloS da SilVa BarBoSa, 
Mf:5084393/1, como fiscal do contrato n° 107/2021, celebrado com a 
Empresa J.r MacHado coMÉrcio E SErViÇoS, cNPJ: 01.756.582/0001-
01, cujo objeto é a aquisição de medalhas e distintivos para atender as 
necessidades do CBMPA,  para acompanhar e fiscalizar sua execução em 
obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 6º do decreto estadual nº 
870, de 04 de outubro de 2013.
 art. 2º designar o cB BM JEaN carlo rodriGUES Vila rEal, Mf: 
57217766/1, como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá to-
das as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, 
gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme 
art. 66, 67, 70-a, 70-B, 70-c e 71 da lei Estadual no 5.251/1985 (Estatuto 
dos Policiais Militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execu-
ção, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante 
termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 
8.666/93.
art. 4º determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º determinar ao fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do Instrumento Contratual ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e
coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 725618
Portaria Nº145/iN/coNtrato, de 04 de NoVeMBro de 2021
 o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da 
lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992, resolve:
art. 1º designar o 2° SGT BM rr JoSÉ carloS da SilVa BarBoSa, 
Mf:5084393/1, como fiscal do contrato n° 108/2021, celebrado com a 
Empresa Márcio SaNdro MallET PEZariM ME, cNPJ: 04.743.532/0001-
70, cujo objeto é a aquisição de medalhas e distintivos para atender as 
necessidades do CBMPA,  para acompanhar e fiscalizar sua execução em 
obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 6º do decreto estadual nº 
870, de 04 de outubro de 2013.
 art. 2º designar o cB BM JEaN carlo rodriGUES Vila rEal, Mf: 
57217766/1, como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá to-
das as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, 
gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme 
art. 66, 67, 70-a, 70-B, 70-c e 71 da lei Estadual no 5.251/1985 (Estatuto 
dos Policiais Militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execu-
ção, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante 
termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 
8.666/93.
art. 4º determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º determinar ao fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do Instrumento contratual ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e
 coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 725626
Portaria Nº142/iN/coNtrato, de 04 de NoVeMBro de 2021
 o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da 
lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992, resolve:
art. 1º designar o 2° SGT BM rr JoSÉ carloS da SilVa BarBoSa, 
Mf:5084393/1, como fiscal do contrato n° 105/2021, celebrado com a 
Empresa WaNJoUr coMÉrcio dE METaiS, JÓiaS E SErViÇoS dE TE-
lEcoMUNicaÇÕES lTda EPP, cNPJ: 07.260.815/0001-59, cujo objeto é 
a aquisição de medalhas e distintivos para atender as necessidades do 

CBMPA,  para acompanhar e fiscalizar sua execução em obediência ao art. 
67 da lei nº 8.666/93 e o art. 6º do decreto estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013.
 art. 2º designar o cB BM JEaN carlo rodriGUES Vila rEal, Mf: 
57217766/1, como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá to-
das as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, 
gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme 
art. 66, 67, 70-a, 70-B, 70-c e 71 da lei Estadual no 5.251/1985 (Estatuto 
dos Policiais Militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execu-
ção, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante 
termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 
8.666/93.
art. 4º determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º determinar ao fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do Instrumento Contratual ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e
coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 725627
Portaria Nº143/iN/coNtrato, de 04 de NoVeMBro de 2021
 o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da 
lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992, resolve:
art. 1º designar o 2° SGT BM rr JoSÉ carloS da SilVa BarBoSa, 
Mf:5084393/1, como fiscal do contrato n° 106/2021, celebrado com a 
Empresa forMalTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE arTiGoS MiliTarES Ei-
rEli EPP, cNPJ: 02.514.575/0001-58, cujo objeto é a aquisição de meda-
lhas e distintivos para atender as necessidades do cBMPa,  para acompa-
nhar e fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 
e o art. 6º do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
art. 2º designar o cB BM JEaN carlo rodriGUES Vila rEal, Mf: 
57217766/1, como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá to-
das as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, 
gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme 
art. 66, 67, 70-a, 70-B, 70-c e 71 da lei Estadual no 5.251/1985 (Estatuto 
dos Policiais Militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execu-
ção, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante 
termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 
8.666/93.
art. 4º determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º determinar ao fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do Instrumento Contratual ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e
coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 725630

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 108/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de medalhas e distintivos para atender as necessidades 
do cBMPa.
data da assinatura: 04/11/2021
Valor Total: r$12.000,00 (doze mil reais).
Vigência: 04/11/2021 até  04/11 /2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.122.1297.8338.
Elemento de despesa: 339031.
contratada: Márcio SaNdro MallET PEZariM ME.
cNPJ: 04.743.532/0001-70.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 725605
coNtrato Nº: 107/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de medalhas e distintivos para atender as necessidades 
do cBMPa.
data da assinatura: 04/11/2021
Valor Total: r$87.000,00 (oitenta e sete mil reais).
Vigência: 04/11/2021 até  04/11 /2022
Unidade Gestora: 310101.
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.122.1297.8338.
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Elemento de despesa: 339031.
contratada: J.r MacHado coMÉrcio E SErViÇoS ME.
cNPJ: 01.756.582/0001-01
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 725598
coNtrato Nº: 105/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de medalhas e distintivos para atender as necessidades 
do cBMPa.
data da assinatura: 04/11/2021
Valor Total: R$63.650,00 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta re-
ais).
Vigência: 04/11/2021 até  04/11 /2022
Unidade Gestora: 310101.
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.122.1297.8338.
Elemento de despesa: 339031.
contratada: WaNJoUr coMÉrcio dE METaiS, JÓiaS E SErViÇoS dE TE-
lEcoMUNicaÇÕES lTda EPP.
cNPJ: 07.260.815/0001-59.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 725589
coNtrato Nº: 106/2021
EXErcÍcio: 2021
objeto: aquisição de medalhas e distintivos para atender as necessidades 
do cBMPa.
data da assinatura: 04/11/2021
Valor Total: r$36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Vigência: 04/11/2021 até  04/11/2022
Unidade Gestora: 310101.
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.122.1297.8338.
Elemento de despesa: 339031.
contratada: forMalTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE arTiGoS MiliTarES 
EirEli EPP.
cNPJ: 02.514.575/0001-58.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 725596

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2021/372336
PreGÃo Nº. 013/2021
a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter re-
sende de almeida, na PorTaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de outu-
bro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, de 
04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas finan-
ceiras do pregão nº. 013/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades 
da Polícia civil do Estado do Pará e tudo mais que consta do referido pro-
cesso, resolve HoMoloGar e adJUdicar o certame após parecer jurídico, 
nos termos e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do Decreto Estadual 
nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, à empresa abaixo especificada:
NacioNal coNSTrUÇÃo & SErViÇoS TÉcNicoS EirEli
cNPJ: 02.934.270/0001-03
End.: Tv. angustura, nº 822, Sacramenta – Belém/Pa
Tel./fax: (91) 3224-4443/00162-6504
E-mail: laercio.salles@nacionalconstrucoes.com.br
item: 01
Valor Unitário: r$ 2.215.846,11 (dois milhões, duzentos e quinze mil, oito-
centos e quarenta e seis reais e onze centavos)
Valor Total: r$ 2.215.846,11 (dois milhões, duzentos e quinze mil, oitocen-
tos e quarenta e seis reais e onze centavos)
Belém, 08 de novembro de 2021.
del. aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo

Protocolo: 726087

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 411/2021-aai/GaB/correGePoL de 20/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades pelo atra-
so da conclusão das diligências e remessa do IPL nº 04/98/DMSP, o qual foi 
encaminhado a dEPol em meados de outubro/2000 e só devolvido à Jus-
tiça em 12/04/2021 (Proc. nº 0800126-41.2021.814.0058), fato ocorrido 
no Município de Senador José Porfírio/Pa, tudo conforme despacho/coiNT/
cGPc de 06/10/2021 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 do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MarTiNS BorGES - corrEGEdoria rEGioNal do 
XINGU – 11ªRISP
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 412/2021-aai/GaB/correGePoL de 20/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar responsabilidades do servidor, 
o qual teria, em tese, recebido uma requisição do MP e sido negligente na 
instauração do Procedimento Policial ref. a Nf nº 00127-135/2021, fato 
ocorrido no município de Santarém Novo, 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 JaNaÍNa 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 413/2021-aai/GaB/correGePoL de 20/10/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilida-
des pelo atraso, em tese, do cumprimento das diligências requeridas no IPL 
nº 191/2020.100076-6 (Proc. nº 0800104-68.2020.814.0041 e encami-
nhadas no iPl nº 00191/2020.100076-6, tudo conforme despacho/coiNT/
cGPc de 15/10/2021 e demais 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 JaNaÍNa 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 414/2021-aai/GaB/correGePoL de 20/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias do desapare-
cimento/ subtração da Motocicleta cB 330r, cor Preta, Placa NSE-1020, 
pertencente a Polícia Civil do Estado do Pará das dependências da DP de 
São Sebastião da Boa Vista, o que gerou o BoP nº 151/2021.000276-0 e 
o iPl nº 151/2021.000144-9, tudo conforme despacho/coiNT/cGPc de 
07/10/2021 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 do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENaTo loPES Tarallo – 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 415/2021-aai/GaB/correGePoL de 20/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades pelo atra-
so da conclusão e remessa do Tco nº 0013871/98, o qual foi encaminha-
do a dEPol em meados de dezembro/2000 e só reenviado à justiça em 
12/04/2021 (Processo nº 0800128-11.2021.814.0058), fato ocorrido no 
Município de Senador José Porfírio/Pa, tudo conforme despacho/coiNT/
cGPc de 06.10.2021 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 do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MarTiNS BorGES - corrEGEdoria rEGioNal do 
XINGU – 11ªRISP
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 416/2021-aai/GaB/correGePoL de 21/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor d.M.P., 
mat. nº 5940473 na extrapolação do prazo de conclusão e remessa do 
aPfd nº 210/2021.100452-9 (Proc. nº 0800891-36.2021.814.0050), o 
qual foi instaurado em 28/08/2021 e até 04/10/2021 ainda não havia sido 
concluído e remetido ao TJ-comarca de Santana do araguaia, tudo con-
forme despacho/coiNT/cGPc de 19/10/2021 e demais anexos e conexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
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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 417/2021-aai/GaB/correGePoL de 25/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades, quanto a 
falta, em tese, de respostas aos contatos feitos pela Vara criminal de Novo 
Progresso com a DP de Novo Progresso referente a realização da Audiência 
de custódia, conforme certidão de id nº 36004276, Proc. nº 0801574-
72.2021.814.0115 e demais 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 rafaElla lacErda fiGUEirEdo - corrEGEdoria rEGioNal do 
BAIXO E MÉDIO AMAZONAS – 12ªRISP
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 418/2021-aai/GaB/correGePoL de 25/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades, quanto a 
falta de resposta, em tese, aos contatos feitos pela Vara criminal de Novo 
Progresso com a DP de Novo progresso referente a realização da Audiên-
cia de custódia, conforme certidão de id 36421521 (Proc. nº 0801587-
71.2021.814.0115) e demais 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 rafaElla lacErda fiGUEirEdo - corrEGEdoria rEGioNal do 
BAIXO E MÉDIO AMAZONAS – 12ªRISP
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 419/2021-aai/GaB/correGePoL de 25/10/2021
coNSidEraNdo: o of. nº 100/2021, de 20/04/2021 e a necessidade de 
apurar os fatos relatados pelo flagranteado A.V.S., durante a audiência de 
custódia do Proc. nº 0800981-88.2021.814.0003 (iPl nº 51/2021.000161-
5), onde relatou ter sofrido agressão física na dP de alenquer, e demais 
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 rafaElla lacErda fiGUEirEdo - corrEGEdoria rEGioNal do 
BAIXO E MÉDIO AMAZONAS – 12ªRISP
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 420/2021-aai/GaB/correGePoL de 25/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades pelo 
atraso da conclusão e remessa do iPl nº 103/2021.100002-0 (Proc. nº 
0800004-41.2021.814. 0086), fatos ocorridos no município de Juruti, tudo 
conforme 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 rafaElla lacErda fiGUEirEdo - corrEGEdoria rEGioNal do 
BAIXO E MÉDIO AMAZONAS – 12ªRISP
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 421/2021-aai/GaB/correGePoL de 25/10/2021
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar o furto da arma tipo PiSTola, 
marca TaUrUS .40SW, Nº de Série ScY75702, PaT.: 18460, tudo consoan-
te o teor do BoP nº 00006/2021.107330-2, fato ocorrido em 03/10/2021 
no município de Belém 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

Protocolo: 725889

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 356/21 de 05 de NoVeMBro de 2021 – GaB/dG-
cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais, e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os dispostos no artigo 28 da lei 5.810 de 24.01.1994 e o 
processo 2021/1229904.
r E S o l V E:
aUToriZar a servidora lUcila HElENa SaNTiaGo dE alMEida, ocupan-
te do cargo de Perito criminal, matrícula 57175983/3, lotada neste centro 
de Perícias, a participar da Conferencia Internacional de Ciências Forenses 
–iNTErforENSicS no período de 02.11.2021 a 05.11.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES” 05 de Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 725652

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N°357/2021–GaB/dG/cPc-rc de 05 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°2021/1241856.
r E S o l V E:
diSTraTar a pedido o servidor JESaiaS Garcia loPES do cargo aux. 
Téc. de Perícias, matrícula nº 57191472/5, lotado neste centro de Perícias 
Científicas, a contar de 28.10.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 05 de Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 725654

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 367 de 21/10/202-daF
NoME: fErNaNdo arTHUr rodriGUES diaS
carGo: Perito criminal MaTrÍcUla: 5833450/1
PErÍodo:20.08.2021 à 03.09.2021
Portaria N º387 de 04/11/2021-daF
NoME: JoSÉ Maria doS SaNToS fErNaNdES
carGo: Perito criminal MaTrÍcUla: 5233020/1
PErÍodo:22.07.2021 à 21.08.2021

Protocolo: 725454

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 057/2021
Processo PaE: 2021/1161133
objeto: aQUiSiÇÃo dE álcool ETÍlico 70%, iNPM liQUido, para aten-
der este Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e as Unidades Regio-
nais e Núcleos avançados.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 22 de novembro de 2021, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 725849
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Pregão eletrônico nº 056/2021
Processo PaE: 2021/776908
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaS dE coNSUMo Para o laBoraTÓrio 
dE dNa, para o laboratório de Genética forense desta sede (Belém) do 
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 22 de novembro de 2021, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 725861

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

(Processo nº 2021/385070)
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos do 
processo nº 2021/385070, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 044/2021 – cPc–rc, que tem como objeto a aQUiSiÇÃo dE 
UNiforMES, para atender as necessidades desta Sede centro de Perícias 
Cientificas “Renato Chaves”, RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial que concedeu o objeto 
do GrUPo 01 (itens 01 à 15) deste certame à empresa MlX coNfEcÇÕES 
iNdUSTria E coMÉrcio EirEli, (cNPJ/Mf nº 19.085.981/0001-45) pela 
oferta de r$ 60.985,00 (sessenta mil novecentos e oitenta e cinco reais).
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação deste cPc.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 08 de novembro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarElHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 726086

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

(Processo nº 2021/385070)
A pregoeira oficial designado pela PORTARIA Nº 224/2020 – CPC-RC, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, da lei 10.520/02), 
e após a constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao 
Pregão Eletrônico nº 044/2021 – cPc– rc, que tem como objeto a aQUi-
SiÇÃo dE UNiforMES, para atender as necessidades desta Sede centro 
de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, RESOLVE:
i – adJUdicar o GrUPo 01 (itens 01 à 15) deste certame à empre-
sa MlX coNfEcÇÕES iNdUSTria E coMÉrcio EirEli, (cNPJ/Mf nº 
19.085.981/0001-45) pela oferta de r$ 60.985,00 (sessenta mil novecen-
tos e oitenta e cinco reais).
lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial | CPC-RC

Protocolo: 726080

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 352/21 de 04 de NoVeMBro de 2021 – GaB/dG-
cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais, e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00
r E S o l V E:
EXclUir da PorTaria Nº 348/21 de 03.11.2021- GaB/ dGcPcrc, publi-
cado no doE nº34.756 de 04.11.2021, que trata de férias, o nome da ser-
vidora raQUEl TErUMi iTo, Perito criminal, matrícula nº 5832160/1.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”,04 de Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 725646
Portaria N° 353/21 de 04 de NoVeMBro de 2021 – GaB/dG-
cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais, e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00 
e o Processo n°2021/1207587.
r E S o l V E:
EXclUir da PorTaria Nº 348/21 de 03.11.2021- GaB/ dGcPcrc, publi-
cado no doE nº34.756 de 04.11.2021, que trata de férias, o nome do ser-
vidor aNToNio ErcilEi dE aNdradE, aux. Téc. de Perícias, matrícula 
nº 55590320/2.

rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”,04 de Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 725648

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria N°4076/2021/dG/dHcrV/detraN, de 08/11/2021
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vistorias, de recibos de transferên-
cia de propriedade de veículos automotores, elétricos, articulados, reboque 
e semi reboque.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e,
considerando os procedimentos de adequação para atendimento ao usu-
ário do dETraN/Pa;
considerando a publicação do decreto Estadual no800, de 31 de maio de 
2020, que dispõe sobre a retomada econômica e social segura, no âmbito 
do Estado do Pará, por meio da aplicação de medidas de distanciamento 
controlado e protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamen-
to de segmentos de atividades econômicas e sociais, e suas atualizações;
rESolVE:
artigo 1º - Prorrogar até 30/11/2021 o prazo de vistorias, de recibos de 
transferência de propriedade de veículos automotores, elétricos, articula-
dos, reboque e semi reboque, vencidos nos dias 01/08/2021 à 30/11/2021.
Parágrafo Único – Os recibos de transferência de propriedade(CRV) ou do-
cumentos vencidos, utilizados nos serviços de transferência de propriedade 
e jurisdição, para vistorias realizadas nas Empresas credenciadas de Vis-
toria Veicular, não terão cobranças de multas até o prazo estabelecido no 
caput deste artigo.
Artigo 2º - Autorizar, excepcionalmente, que os veículos oficiais, de pro-
priedade do Estado e utilizados em serviço público, sejam conduzidos sem 
registro e licenciamento, e consequentemente, sem placas, desde que 
apresentada a Nota fiscal no momento da abordagem, com todos os dados 
do veículo e do proprietário.
§1º. recomenda-se que sempre que os agentes de Trânsito dos órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, policiais militares (quando 
conveniados) e/ou aos agentes municipais ou rodoviários, se depararem 
com veículos oficiais, em uma abordagem, verificar:
a) se o veículo encontra-se numa das situações aqui apresentadas no caput 
desse artigo, sempre consultando o sistema rENaVaM, disponível ao órgão 
em que trabalham, para se certificar se o veículo realmente não foi regis-
trado e/ou licenciado;
b) se for possível, realizar consulta e verificação do número de identi-
ficação veicular gravado no chassi, para os veículos que estiverem sem 
registro e sem placas;
§2º. Será obrigatório o porte da Nota fiscal do veículo, para comprovação 
que se trata de veículo de propriedade do Município, Estado ou União.
artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revo-
gando-se às disposições em contrário.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 726105

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 064/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo-d-
MTT do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS no cNPJ nº 22.980.999/0001-15
OBJETO DO CONVÊNIO: Delegação recíproca de competências entre os 
partícipes como órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de au-
tuação, retenção, recolhimento de documentos vencidos, remoção, jul-
gamento e processamento de autos de infração lavrados por agentes de 
trânsito do dETraN/Pa e do dEMUTraN.
ViGÊNcia: início: 03/11/2021 Término: 02/11/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 03/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 726018

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3792/2021-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 2021/1196838;
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rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
andréa Santana de oliveira, matrícula nº 57175929/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto pagamento no municipio de cametá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-600,00
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 16/11 à 15/12/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3794/2021-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 2021/1190328;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Valnice Maciel de almeida, matrícula nº 57188884/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventuais 
e de pronto pagamento nos municipios de cametá, Breves, Xinguará, São 
félix do Xingú, Tucurui, altamira e Óbidos.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 22/11 à 19/12/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3815/2021-daF/cGP, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1188167;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Justo dos Santos ramos Júnior, matrícula nº 5953249/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventuais 
e de pronto pagamento no municipio de capanema.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.500,00
3339036-r$- 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: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3818/2021-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 2021/1161888;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
iranildo Nazareno Sousa, matrícula nº 3263304/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
400,00 (QUaTrocENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas desta 
coordenadoria.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3828/2021-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 2021/1214360;
rESolVE:

art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Gisélia Maria Pereira dos Santos, matrícula nº 2019604/2, no cargo de 
Socióloga.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas que ocor-
rerem na demanda do processo de n° 2021/1214348.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-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: 725548

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3624/2021-daF/cgp, de 18/10/2021
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 2021/1048445;
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 Municipio de cametá no período de 25/10 à 19/11/2021, a 
fim de realizar e concluir pocessos de veículos, na CIRETRAN do referido 
municipio.

nome matricula
Vicente de Paulo Pureza 5095042/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3637/2021-daF/cgp, de 18/10/2021
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 2021/1131663;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara – 19/10 à 01/11/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula
Katy Keizer de lima lima 57228290/1

Hiran costa Mesquita 5805201/3
luiza Silvana Pinheiro Meireles 57227614/1

Hércules farias da rocha 57209343/2
João carlos Penna de araújo 57209449/2
fábio rodrigo Braga Santiago 57197560/2

Sidclei furtado farias 5921334/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3638/2021-daF/cgp, de 18/10/2021
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 2021/1131158;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará – 19/10 à 30/10/2021, a fim de realizar ações 
de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula
fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715/2

Ednelson amaral Serrão 57200234/1
Benedito Nascimento Sidônio 57226314/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3646/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 2021/1130682;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de Salinópolis/Belém no período de 18/10 à 
01/11/2021, a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referi-
do municipio em cumprimento a cronograma de ações determinadas pela 
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dTo.
nome matricula

inivens Nazaré dos Santos andrade 57198613 /1
denise de Souza Matos 57176007 /3

Naum Bastos de Souza Santos 57227682 /1
Nívia Guedes Gorayeb 57195550 /2

david clayton Pantoja da Paz 57226372 /1
Waldir dircelo Pantoja coelho 54196756 /3
luciano azevedo Nascimento 57214954 /1
Jammerson ferreira lopes 57227487 /1

Pedro afonso rey Guimarães 57214892 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3647/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 2021/1157833;
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 
Belém para os municípios de Paragominas – 02 à 06/11/2021, dom Eliseu 
– 07 à 09/11/2021, igarapé-Miri – 10 à 12/11/2021, abaetetuba – 13 à 
15/11/2021, Colares/Belém – 16 à 18/11/2021, a fim de realizar fiscali-
zação de trânsito nos referidos municipios onde foram realizados serviços 
especializados de recuperação, ampliação e implantação de sinalização viá-
ria horizontal, vertical, serviços complementares e obras civis nas vias dos 
municipios e trechos das rodovias Estaduais relativas à região de integra-
ção do rio capim (lote 08), Tocantins (lote 10) e Guamá Guajará (lote 04).

nome matricula
Jorge Henrique Santos lima 3261743 /1

lorena da Silva Bahia 80845536 /1
Natasha duarte costa 5947356 /1
Sílvio Martins Borges 54189194 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3648/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 nº2021/1133213;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Belém para o município de Novo Progresso no período de 22/10 
à 10/11/2021, a fim de realizar serviços de obras na nova CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
Sílvio roberto Pires da Silva 80845377 /1

dalen Monteiro da cunha Júnior 57176565 /1
José Enéas Magno Monteiro 3263959 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3650/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 nº2021/1110248;
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 altamira no período de 25/10 à 19/11/2021, a 
fim de realizar serviços no setor de retaguarda de habilitação na CIRETRAN 
do referido municipio.

nome matricula
Vanessa Michelle farias de castro 57195649/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3652/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 2021/1104538;
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 Marabá no período de 24/10 à 20/11/2021, a fim 
de auxiliar no atendimento de habilitação, retaguarda e emissão cNH, na 
cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Margarete do Socorro ferreira lobato 3263665 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3654/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 nº2021/1070399;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidore abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Tucuruí no período de 18/10 à 12/11/2021, a 
fim de realizar atendimento de processos habilitação e retaguarda.

nome matricula
dinis Macapuna Soares 80845589/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3656/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 nº2021/1160684;
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 Santa isabel do Pará no período de 25/10 à 
19/11/2021, a fim de realizar retaguarda de processos de veículos.

nome matricula
anna andréa Muller Tadaiesky 57194726/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3658/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 2021/1164976;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias a servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de acará – 06/12 à 08/12/2021, Baião – 09/12 à 
11/12/2021, Mocajuba – 12/12 à 14/12/2021, limoeiro do ajuru – 15/12 
à 17/12/2021 e Oeiras do Pará – 18/12 à 21/12/2021, a fim de orientar 
e conscientizar a população sobre a segurança no trânsito nos referidos 
municípios.

nome matricula
isabella Maria Nunes Mesquita 57175514/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3659/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 2021/1148344;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Tailândia – 14/10 à 19/10/2021, a fim de aplicar exa-
mes de prática veicular nas categorias a, B, c, d e E no referido município.

nome matricula
Jaimison Moreira da Silva 57175909/1

andré coelho cory 57189531/1
Vinícius Vaz de oliveira carlos 57224486/1
cláudio Márcio alves da costa 57175601/1

ivan rodrigo da rocha carvalho 57190690/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3660/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 2021/1158780;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de Bonito – 03/11 à 05/11/2021, Nova Timboteua – 
06/11 à 08/11/2021, Peixe-Boi – 09/11 à 11/11/2021, Primavera – 12/11 
à 14/11/2021, Santarém Novo – 15/11 à 17/11/2021, Quatipuru – 18/11 à 
20/11/21, Santa luzia do Pará – 21/11 à 23/11/2021, cachoeira do Piriá – 
24/11 à 26/11/2021, Tracuateua – 27/11 à 29/11/2021 e augusto correa 
– 30/11 à 02/12/2021, a fim de orientar e conscientizar a população sobre 
a segurança no trânsito nos referidos municípios.

nome matricula
celina frota de almeida Koury 54181958/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3661/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 2021/1135050;
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 Bragança – 18/10 à 12/11/2021, a fim de rea-
lizar processos de veículos no referido município.

nome matricula
Márcio augusto dos Santos Gonçalves 57196228/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3662/2021-daF/cgp, de 19/10/2021
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 2021/1175662;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Parago-
minas para o município de Tomé-Açu – 30/10 à 10/11/2021, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais em operações de fiscalização de 
trânsito em cumprimento a programação da dTo no referido município.

nome matricula
alexandre dos Santos da Silva 57201985/1

Edimar Soares Moreira 57201944/1
Jorgean carlos ferreira frazão 5119570/5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 725547

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 4060/2021-daF/cGP, de 08/11/2021
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 a solicitação constante do Memorando nº 22/2021-cl/
dETraN, datado de 04/11/2021, no Processo 2021/1258630,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lUcilENa fErrEira dE aNdradE, analista de 
Trânsito, matrícula 57193076/1, lotada na coordenadoria de logística, 
trinta (30) dias de fÉriaS, no período de 22.12.2021 a 20/01/2022, refe-
rentes ao exercício 01.02.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 22/12/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 725581
Portaria Nº 4044/2021-daF/cGP, de 05/11/2021
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
carlos alexandre rodrigues 57201662 /1 04.08.2017/2018 03.01 a 01.02.2022 iGaraPE-aÇÚ

antonio reginaldo Guimarães Gomes 57194030 /1 18.02.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 BraGaNÇa

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 725851

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1591/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 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 6448/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposta 
conduta indevida e insubordinada do Policial Penal r.r.B. (M.f.5954157) 
na cadeia Pública de redenção – cPr, conforme ofício interno n°007/2021-
cPr, datado de 05/01/2021;
 art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 
54196889)– Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) 
- Membro e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Mem-
bro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 725967
Portaria Nº 1590/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 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 investiga-
tiva nº 6447/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a liberação indevida do 
PPl EliElSoN HENriQUE dE SoUZa fErrEira (iNfoPEN 30831), ocorri-
da em 20/12/2019, quando custodiado na central de recaptura de conde-
nados – crc, conforme ofício interno 1389/2021-crco/SEaP, datado de 
30/09/2021, encaminhado via PaE n° 2021/1093743;
 art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 55585599)– 
Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao fnal da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 725962
Portaria Nº 1593/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 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 6450/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de supos-
ta agressão ao PPl rodriGo MacHado PErEira dE frEiTaS (iNfoPEN 
99381), quando custodiado no centro de recuperação regional de Breves 
– crrB, conforme ofício n°229/2021-MP/2°PJB, datado de 15/10/2021;
art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 55585599)– 
Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - 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: 725977
Portaria Nº 1592/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 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 6449/2021-CGP/SEAP, objetivando apurar suposta ausência de 
utilização de máscaras por servidores do centro de recuperação “Maria-
no antunes” – craMa, conforme denúncia encaminhada via e-mail em 
14/05/2020;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889)– 
Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 725972
Portaria Nº 1594/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de novembro de 2021.
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
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fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 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 6451/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de faltas 
injustificadas e apresentação de atestados médicos com frequência do ser-
vidor J.H.f.c. (M.f. 6403702), agente Penitenciário, lotado no centro de 
recuperação Masculino de Vitória do Xingu-crMVX, conforme ofício interno 
n° 433/2021/crMV/SEaP, datado de 14/07/2021;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889)– 
Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 725981
Portaria Nº 1564/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5923/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito do PPl MaXWHErWr-
ToN dE SoUSa SoarES, infopen n° 42948, ocorrido no dia 23.02.2019, 
no centro de recuperação regional de Tomé-açu- crrTa;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, , pugnou pelo arquivamento por perda de objeto, uma 
vez que o servidor d.f.S.(M.f 709079), teve seu vinculo encerrado com 
esta SEaP/Pa durante a instrução processual, a contar de 19/03/2019;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 
201, i, da lei 5.810/1994- rJU e Portaria 863/2019-cGP/SUSiPE, doE n° 
34038, de 19/11/2019;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 726073
Portaria Nº 1577/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5754/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional do servidor J.l.V.B. (M.f. 54188812), Policial Penal, acerca 
de suposta agressão física sofrida pelo preso adMilTo doS SaNTSo Sil-
Va, custodiado no Presídio Estadual Metropolitano i, conforme decisão da 
Sindicância administrativa investigativa n° 5373/2020-cGP/SEaP. o ser-
vidor infringiu, em tese, o art. 177, Vi c/c arts. 189 e art.190, Vii, da lei 
n°5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pela aplicação da penalidade de suspensão pelo 
prazo de 26(vinte e seis) dias para o servidor J.l.V.B. (M.f. 54188812), 
com aplicação do art. 189, §3°, do rJU, pugnou ainda, pela conversão da 
pena de suspensão em multa, na base de 50%(cinquenta por cento) por 
dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor no exercício 
de suas atribuições.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a penalidade de 
SUSPENSÃo pelo prazo de 26(vinte e seis) dias, para o servidor J.l.V.B. 
(M.f. 54188812), por infração aos arts. 177, Vi c/c art. 189 e art. 190, 
Vii, todos da lei n°5.810/1994-rJU, coNVErTida EM MUlTa À BaSE dE 
50%(cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, perma-
necendo o servidor no exercício de suas atribuições, com fulcro no art. 189, 
§3° da lei n°5.810/1994-rJU;
art. 2º - após o período recursal encaminhar o relatório conclusivo e a 
decisão a diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos 
funcionais do servidor e para a aplicação da penalidade citada.
art. 3º - Encaminhar os autos ao Gabinete desta SEaP/Pa
art. 4º - Encaminhar cópia integral dos autos ao Ministério Público e a dE-
CRIF, para conhecimento e providências.
art. 5º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e Portaria de 
decisão para a comissão de Estágio Probatório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 726068
Portaria Nº 1575/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5519/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor r.M.c.S. (M.f. 54180143), agente Prisional, lotado 
na diretoria de Execução criminal, acerca da liberação indevida do preso 
PaUlo HENriQUE rEiS fariaS, custodiado na central de Triagem Mascu-
lina de Marabá, ocorrida em 10/03/2020. o servidor infringiu, em tese, o 
art. 177, Vi e iX, “b” c/c art. 190 da lei 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pela aplicação da penalidade de suspensão pelo 
prazo de 20(vinte) dias em desfavor do acusado r.M.c.S.(M.f. 54180143), 
sem conversão em multa, haja vista comprovado nexo causal entre a con-

duta e o dano perpetrado por parte do servidor, com fulcro no art. 183, 
inciso ii da lei 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a penalidade 
de SUSPENSÃo pelo prazo de 20(vinte) dias, ao servidor r.M.c.S. (M.f. 
54180143), SEM coNVErSÃo EM MUlTa, por não realizar de forma ade-
quada as suas atribuições dentro da diretoria de Execução criminal  que 
por sua vez, culminou na liberação indevida do interno PaUlo HENriQUE 
rEiS fariaS, com esteio no ar. 177, Vi e iX “b” c/c art. 190, XiX da lei n° 
5.810/1994-rJU;
art. 2º - após o período recursal encaminhar o relatório conclusivo e a 
decisão a diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos 
funcionais do servidor e para a aplicação da penalidade citada.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 726064
Portaria Nº 1582/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5696/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar a fuga do preso JaYMiSoN dE 
JESUS PaNToJa diaS, custodiado no centro de recuperação regional de 
cametá, ocorrida em 13/11/2020;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pela instauração de Sindicância administrativa 
disciplinar, em face do servidor c.J.X.a. (M.f.5954880), objetivando apurar 
responsabilidade administrativa e funcional, referente ao narrado e apura-
do, diante dos indícios de materialidade e autoria, recaindo, em abstrato, 
nos arts. 177, inciso Vi c/c art. 189, caput, da lei 5.810/1994-rJU/Pa;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
de SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa diSciPliNar, em desfavor do servidor 
c.J.X.a. (M.f.5954880), agente Penitenciário, objetivando apurar respon-
sabilidade administrativa e funcional referente à possível autorização inde-
vida de interno para a realização de atividade laboral, mediante os indícios 
de materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, inciso Vi c/c 
art. 189, caput, da lei 5.810/1994-rJU;
art. 1º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e portaria de 
decisão para a diretoria de Gestão de Pessoas, para registro nos assenta-
mentos funcionais do servidor;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 726039
Portaria Nº 1585/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5537/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor o.M.l. (M.f.5954249), Policial Penal, lotado no cen-
tro de Recuperação Agrícola “Mariano Antunes”, em razão de desobediência 
de ordem de superior hierárquico. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, 
Vi c/c art. 189 do rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e mate-
rialidade, pugnou pela aplicação da penalidade de suspensão pelo pra-
zo de 16(dezesseis) dias em face do servidor o.M.l. (M.f.5954549), por 
não atender à ordem de superior hierárquica, nos termos do art. 177, Vi 
c/c art. 189 do rJU, sem conversão em multa, tendo em vista que resta 
comprovado os indícios de autoria e materialidade; pugnou ainda, pela 
instauração de Procedimento administrativo disciplinar, em face do servi-
dor o.M.l. (M.f.5954549), em razão de suposto uso de celular de forma 
recorrente no centro de recuperação “Mariano antunes”-craMa, mesmo 
sendo advertido quanto à inadequação de sua conduta.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 16(dezesseis) dias, SEM coN-
VErSÃo EM MUlTa, por infração aos arts. 177, iV, art. 189 todos da lei 
5.810/1994-rJU; dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo dE ProcESSo adMiNiS-
TraTiVo diSciPliNar-Pad, em face do servidor o.M.l. (M.f. 5954249), 
uma vez que o uso de celulares dentro das UP’s é expressamente proibido, 
sendo este fato causa de apuração mediante Processo administrativo dis-
ciplinar, com fulcro nos arts. 177, iii e Vi c/c art. 189, caput e art. 190, Vi 
e XiX, da lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
decisão e Portaria para a diretoria de Gestão de Pessoas, para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor e para o devido cumprimento da 
aplicação da penalidade citada.
art. 3º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e Portaria de 
decisão desta Sindicância administrativa disciplinar n°5537/2020 para a 
Comissão de Estágio Probatório para conhecimento e providências;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 726040
Portaria Nº 1578/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5722/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor U.r.c.J. (M.f. 5950179) agente Prisional, lotado 
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na cadeia Pública de Parauapebas, acerca de suposta conduta inadequada 
durante o procedimento carcerário em 14/12/2019, conforme decisão da 
Sindicância administrativa investigativa n° 5429/2020-cGP/SEaP. o servi-
dor infringiu, em tese, o art. 177, Vi c/c art. 189 da lei 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela absolvição sumária do servidor U.r.c.J. (M.f. 5950179), 
por não restar comprovado qualquer ilícito administrativo que enseja algu-
ma punição disciplinar.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo 
SUMária do servidor U.r.c.J. (M.f. 5950179), com esteio no art. 221, 
inciso i, da lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e Portaria para 
a diretoria de Gestão de Pessoas, para registro nos assentamentos funcio-
nais do servidor, e a comissão de Estágio Probatório para conhecimento e 
providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 726041
Portaria Nº 1579/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5863/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional da servidora S.S.S.P. (M.f. 57192369), acerca do suposto con-
sumo de refeição destinada aos presos e o desempenho de atribuições não 
concernentes e seu cargo, conforme decisão da Sindicância administrativa 
investigativa n° 5091/2019-cGP/SEaP. a servidora infringiu, em tese, o 
art. 177, Vi c/c art. 189 da lei 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela absolvição sumária da servidora S.S.S.P. (M.f. 57192369), 
por não restar comprovado nexo causal entre a conduta e o dano perpetra-
do, logo, não havendo dolo ou culpa na conduta do acusado.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo 
SUMária da servidora S.S.S.P. (M.f. 57192369), com esteio no art. 221, 
inciso i, da lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e Portaria para 
a diretoria de Gestão de Pessoas, para registro nos assentamentos funcio-
nais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 726058
Portaria Nº 1580/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5439/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor J.f.o.l. (M.f.5889052), agente Prisional, acerca de 
possíveis atos transgressores, no plantão ocorrido no dia 16/03/2020, no 
Presídio Estadual Metropolitano i, conforme memorando n° 007/2020-cE-
Sad/SEaP. o servidor, em tese, infringiu o art. 177, ii e Vi, 178, Xi c/c art. 
189 da lei 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela aplicação da penalidade de suspensão pelo prazo de 
30(trinta) dias ao servidor J.f.o.l. (M.f.5889052), tendo em vista o nexo 
causal entre a conduta e o dano perpetrado, logo sendo configurado culpa 
na conduta do acusado, com fulcro no art. 183, i, da lei 5.810/1994-rJU, 
sem conversão em multa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 30(trinta) dias ao servidor J.
f.o.l. (M.f.5889052), por infração ao art. 178Vi c/c art. 189, todos da lei 
5.810/1994-rJU, SEM coNVErSÃo EM MUlTa;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
decisão e Portaria para a diretoria de Gestão de Pessoas, para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor e para o devido cumprimento da 
aplicação da penalidade citada.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 726047
Portaria Nº 1576/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de novembro de 2021
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5753/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional da servidora r.G.S. (M.f. 5949997), Policial Penal, acerca 
de suposta agressão física sofrida pelas presas carMEM criSTiNa loPES 
PiNHEiro, GiZEElE doS SaNToS coSTa, Maria lUciaNa MENdoNÇa 
dE SoUSa, oNEX dE SoUSa crUZ e MarKEidE carla carValHo SilVa, 
custodiadas no centro de reeducação feminino de ananindeua, nos dias 
19 e 20 de dezembro de 2020. a servidora infringiu, em tese, o art. 177, 
Vi c/c arts. 189 e art. 190, Vii da lei 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pela aplicação da penalidade de suspensão pelo 
prazo de 26(vinte e seis) dias para a servidora r.G.S. (M.f. 5949997), com 

aplicação do art. 189, §3°, do rJU, pugnou ainda, pela conversão da pena 
de suspensão em multa, na base de 50%(cinquenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, permanecendo a servidora em exercício de 
suas atribuições.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a penalidade de 
SUSPENSÃo pelo prazo de 26 (vinte e seis) dias, para a servidora r.G.S. 
(M.f. 5949997), por infração aos arts. 177, Vi c/c art. 189 e art. 190, 
Vii, todos da lei n°5.810/1994-rJU, coNVErTida EM MUlTa À BaSE dE 
50%(cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, perma-
necendo a servidora em exercício de suas atribuições, com fulcro no art. 
189, §3° da lei n°5.810/1994-rJU;
art. 2º - após o período recursal encaminhar o relatório conclusivo e a 
decisão a diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos 
funcionais do servidor (a) e para a aplicação da penalidade citada.
art. 3º - Encaminhar os autos ao Gabinete desta SEaP/Pa
art. 4º - Encaminhar cópia integral dos autos ao Ministério Público e a dE-
CRIF, para conhecimento e providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 726050
Portaria Nº 1584/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6256/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a fuga do PPl diEGo SaNToS 
MoraiS (iNfoPEN 347960), ocorrida no dia 20/09/2021, no centro de re-
cuperação regional de redenção, conforme ofício interno n° 614/2021-d.
cPr.SEaP de 20/09/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de materialidade e auto-
ria, pugnou pelo arquivamento do feito, com fulcro no art. 201, i, da lei 
n°5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
do feito, com fulcro nos arts. 201, i, e art. 224 da lei n° 5.810/1994-rJU, 
por não restarem comprovados indícios que liguem servidores desta SEaP/
Pa a práticas infracionais;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 726053
Portaria Nº 1566/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de novembro de 2021
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5972/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor J.B.o.(M.f.6403326), lotado na central de Triagem 
Masculina iii- cTM iii, referente a suposto assédio sexual em desfavor de 
PPL’s custodiados naquela Unidade, conforme Relatório de Diligência n° 
032/2021-cGP/SEaP, de 25/05/2021. 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 artigos 177, Vi. art. 189, caput, c/c art.190, iV e V e Xiii, todos da 
lei 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pelo arquivamento do presente feito por per-
da de objeto, tendo em vista que durante o curso processual ocorreu o 
encerramento do vinculo do servidor J.B.o. (M.f.6403326), conforme doE 
n°34.548, de 12/04/2021;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMENTo 
Por PErda dE oBJETo do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 
201, i, do rJU e portaria 863/2019-cGP/SUSiPE, doE n° 34.038, art. 2° 
e 3°;
art. 2º - Encaminhar relatório conclusivo e a decisão a diretoria de Gestão 
de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do servidor.
art. 3º - Encaminhar cópia integral dos autos ao Ministério Público, para 
conhecimento e providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 726056
Portaria Nº 1561/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 6430/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional da servidora S.c.a.c. (Mat.: nº 5105331), lotada 
no centro de recuperação Especial “cel. anastácio Neves - crcaN, acerca 
da suposta autorização de saída da casa penal fora das hipóteses previs-
tas em lei, ao apenado THiaGo caldaS QUEiroZ (infopen 301996), no 
dia 25.08.2020, conforme apurado na Sai-5731/2020-cGP/SEaP. desse 
modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres fun-
cionais por parte da servidora. Sendo esta falta grave, desse modo, recai 
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em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, 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: 725850
Portaria Nº 1558/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 6427/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional do servidor o.T.r. (Mat.: nº 5931145), lotado no 
centro de recuperação Penitenciário do Pará iV – crPP iV, referente a 
publicação de foto em grupo de aplicativo de mensagens whatsapp, en-
volvendo a direção e Gerente de Segurança da Unidade. 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, ii, Vi, art. 178, Xi, 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: 725841
Portaria Nº 1567/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 6433/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional do servidor c.a.f.l. (Mat.: nº 5615151), lotado 
no centro de recuperação regional de Paragominas - crPPa, acerca de 
suposto comércio realizado na UP e quebra de procedimento de segurança, 
conforme apurado na Sai-5641/2020-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, Vii, 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: 725858

Portaria Nº 1569/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 6435/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional do servidor a.S.r. (Mat.: nº 57210168), lotado na 
colônia agrícola de Santa izabel – cPaSi, acerca de suposto fornecimento 
de álcool em gel para o PPl GErSoN carloS liSBoa (iNfoPEN 90583) no 
dia 19/06/2021, por suposta infração ao art. 177, incisos iV e Vi c/c art. 
189, todos do regime Único dos Servidores do Estado do Pará.
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: 725874
Portaria Nº 1560/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 6429/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional do servidor G.G.a.S. (Mat.: nº 5948463), lotado 
no centro de recuperação regional de Salinópolis - crrSal, acerca da 
notificação de infração de trânsito da VTR QVK-5161, conforme Memoran-
do nº 327/2020/SEaP, de 06/07/2020. 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, iX, “b”, 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: 725837
Portaria Nº 1557/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 disciplinar 
nº 6426/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor a.B.o. (Mat.: nº 5905510), lotado na colônia 
Penal agrícola de Santa izabel - cPaSi, referente à suposta agressão ver-
bal a servidor lotado naquela Unidade. 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, ii, Vi, art. 178, Xi, c/c art. 189, “caput”, 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.
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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: 725834
Portaria Nº 1556/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 discipli-
nar nº 6425/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional do servidor a.c.S.G. (Mat.: nº 57216583), lotado no 
centro de recuperação feminino - crf, referente ao abandono do posto de 
serviço, ocorrido no dia 25.04.2021, conforme ofício interno nº 556/2021-
crf/SEaP, de 30/04/2021. 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, 178, Xiii, c/c art.189, da lei 5.810/1994-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: 725827
Portaria Nº 1559/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 6428/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional da servidora G.o.r. (Mat.: nº 5949720), lotada no 
centro de reeducação feminino - crf, acerca de suposta inobservância 
aos deveres funcionais, ao agir de forma desurbana no dia 10.01.2020, 
conforme Memo. nº 0082/2020-crf/SEaP, de 14.01.2020. desse modo, 
há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais 
por parte da servidora. Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, 
tal conduta amolda-se aos arts. 177, ii, Vi, e 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: 725821
Portaria Nº 1571/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 6437/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor r.f.V.r. (Mat.: nº 80846133), por 
inobservância aos deveres funcionais ao proceder na instauração de PdP 
do PPl JoÃo ViTor MoNTEiro da SilVa (iNfoPEN: 237213), no centro 
de recuperação regional de capanema – crrcaP/SEaP, fora do lapso tem-
poral, tal conduta está em descompasso, com o disposto na PorTaria N° 

102/2019-GaB/SEaP, de 28/01/2019, incorrendo, em tese, aos arts. 177, 
incisos iV e Vi e art. 189, caput, todos do regime Único dos Servidores do 
Estado do Pará.
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: 725894
Portaria Nº 1572/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 6438/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor a.a.S. (Mat.: nº 5931197), acerca 
de suposta omissão em relação às supostas agressões sofridas pelo PPl 
VicTor aNdrE HolaNda PESSoa (iNfoPEN 324392), conforme decisão 
da Sindicância administrativa investigativa n°5869/2021, incorrendo, em 
tese, aos arts. 177, inciso Vi c/c art. 189, caput, todos do regime Único 
dos Servidores do Estado do Pará.
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.
art. 6º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 725890
Portaria Nº 1568/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 6434/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional do servidor V.B.S.N. (Mat.: nº 5947511), lotado 
no centro de recuperação Especial “cel. anastácio das Neves” - crcaN, 
acerca de suposto disparo de arma de fogo na UP e por fazer uso de arma-
mento, mesmo sendo servidor em caráter temporário, conforme apurado 
na Sai-5688/2020-cGP/SEaP. desse modo, há supostos indícios de even-
tuais 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: 725880
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Portaria Nº 1570/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 discipli-
nar nº 6436/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional do servidor r.M.P. (Matrícula.: nº 5937505), lotado 
na central de Triagem Masculina de Santarém, por suposta inobservância 
aos princípios éticos e morais, bem como, por suposta pratica de ato lesivo 
ao patrimônio Estadual, recaindo, em tese, no art. 177, Vi c/c art. 178, 
XiV, XVii e art. 189, todos da lei e art. 189, caput, todos do regime Único 
dos Servidores do Estado do Pará.
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: 725882
Portaria Nº 1574/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 6440/2021-cGP/SEaP em desfavor dos servidores J.c.S.M. 
(M.f.5954289), Policial Penal, e M.f.S.S. (M.f. 5950035), Policial Penal, 
ambos lotados na cadeia Pública de redenção, objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e/ ou funcional referente à possível inobser-
vância dos procedimentos de segurança, tal como o repasse de informa-
ções das atividades carcerárias durante a troca de plantões das equipes a 
e B, o que culminou na tardia percepção de fuga doe internos, mediante 
os indícios de materialidade e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, 
inciso Vi c/c ar. 189, caput, da lei 5.810/1994-rJU, conforme decisão da 
Sindicância administrativa investigativa n°5817/2021;
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: 725900
Portaria Nº 1573/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 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 6439/2021-cGP/SEaP, em face dos servidores r.B.M. (M.f: 
57215740) e M.S.M.A. (M.F: 5941799) a fim de apurar a responsabilida-
de administrativa e funcional referente à suposta omissão frente a possí-
vel agressão sofrida pelo PPl JoSafa doS SaNToS TaVarES (iNfoPEN: 
241898) na central de Triagem Masculina de Santarém - cTMS, recaindo, 
em tese, nos arts. 177, inciso Vi, c/c art. 189, todos da lei 5.810/94- 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.
art. 6º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 725896
Portaria Nº 1586/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 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 6443/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposta 
ameaça ao PPl GlaUco coSTa dE SENa (iNfoPEN 38508) custodiado na 
cadeia Pública de Jovens e adultos-cPJa, conforme Termo de depoimento 
datado de 29/09/2021;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889)– 
Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 725945
Portaria Nº 1583/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 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, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
nº 6442/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e/ou funcional do servidor, c.J.X.a. (M.f.5954880), agente Penitenci-
ário, objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional refe-
rente à possível autorização indevida de interno para a realização de ativi-
dade laboral, mediante os indícios de materialidade e autoria, recaindo, em 
tese, nos arts. 177, inciso Vi c/c art. 189, caput, da lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Presidente; JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, (M.f. 57218644) – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as investi-
gações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 725948
Portaria Nº 1587/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 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 6444/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar à fuga do PPl Nil-
SoN NaSciMENTo cordoVil (iNfoPEN 68764), ocorrida em 17/10/2021 
no centro de recuperação do coqueiro-crc, conforme ofício interno 
n°1444/2021/GaB/crc, encaminhado via e-mail em 21/10/2021;
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.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 725940
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Portaria Nº 1581/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 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, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 6441/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e/ou funcional do servidor, a.r.r.c. (M.f.5826535), acerca da suposta 
inobservância aos princípios éticos e morais, as leis e regulamentos da lei 
5.810/1994-rJU, além de não atender com presteza as informações docu-
mentos e providências solicitadas pelas Autoridades Administrativas, con-
figurando, de certa forma, uma desídia em sua atitude, recaindo, em tese, 
nos arts. 177, Vi, iX “b” c/c art. 189 e 190, XiX, da lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) – Presidente; JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, (M.f. 57218644) – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 725941
Portaria Nº 1589/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 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 6446/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas agressões 
ao PPl diEGo WilliaM MElo GoNÇalVES (iNfoPEN 57456), ocorridas 
no ano de 2019, e, suposta suspensão do fornecimento de medicação para 
tratamento de hipertensão, conforme Termo de depoimento datado de 
29/09/2021;
 art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 
54196889)– Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) 
- Membro e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Mem-
bro, 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: 725956
Portaria Nº 1588/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 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 6445/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar à fuga do PPl leandro 
Henrique Nunes Pereira (iNfoPEN 57456), ocorrida em 16/10/2021 no 
centro de Progressão Penitenciária de Belém-cPPB, conforme e-mail enca-
minhado via e-mail em 19/10/2021;
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.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 725954

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 08/11/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: diEGo doS SaNToS MarQUES
Matrícula: 5957738/1 - função: aGENTE PENiTENciario

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 05/11/2021
Motivo: a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: aNa PaUla aNdradE dE SoUZa
Matrícula: 5936914/2 - função: aGENTE PENiTENciario
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretária de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 725790

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 728/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 27 de outubro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
em exercício no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora oliVaNa da coNcEiÇÃo alVES E SilVa - 
Matrícula Funcional nº 57201352 como fiscal titular e o servidor RODRIGO 
DIAS TEIXEIRA- Matrícula Funcional nº 4223513 como fiscal suplente do 
contrato administrativo nº 161/2021/SEaP, celebrado entre a empresa l 
carValHo coMErcio E SErViÇoS EirEli e a SEcrETaria dE ESTado 
dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é
Implantação de oficina de marcenaria, para produção de cama-box, do 
5º Ciclo do Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas 
Permanentes – ProcaP, na unidade penal, Presídio Estadual Metropolitano 
i (PEM i) em Marituba/Pa, conforme aprovação da proposta Siconv nº 
050214/ 2019, apresentada pela Secretaria de administração Penitenciária 
– SEaP/Pa junto ao departamento Penitenciário Nacional – dEPEN/MJSP.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
arTHUr rodriGUES dE MoraES: 17568420272
assinado digitalmente por arTHUr rodriGUES dE Mora-
ES:17568420272 dN: c=Br, o=icP-Brasil, oU=ac SolUTi Multipla v5, 
oU=11352595000160,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ARTHUR RODRIGUES DE MO-
raES:17568420272
razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vin-
culação legal
localização: SEaP/Pa
data: 2021.10.27 18:33:14-03’00’
foxit Pdf reader Versão: 11.0.1
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 725997
Portaria N° 728/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 27 de outubro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
em exercício no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora oliVaNa da coNcEiÇÃo alVES E SilVa - 
Matrícula Funcional nº 57201352 como fiscal titular e o servidor RODRIGO 
DIAS TEIXEIRA- Matrícula Funcional nº 4223513 como fiscal suplente do 
contrato administrativo nº 161/2021/SEaP, celebrado entre a empresa l 
carValHo coMErcio E SErViÇoS EirEli e a SEcrETaria dE ESTado 
dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária – SEaP, cujo objeto é
Implantação de oficina de marcenaria, para produção de cama-box, do 
5º Ciclo do Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas 
Permanentes – ProcaP, na unidade penal, Presídio Estadual Metropolitano 
i (PEM i) em Marituba/Pa, conforme aprovação da proposta Siconv nº 
050214/ 2019, apresentada pela Secretaria de administração Penitenciária 
– SEaP/Pa junto ao departamento Penitenciário Nacional – dEPEN/MJSP.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
arTHUr rodriGUES dE MoraES: 17568420272
assinado digitalmente por arTHUr rodriGUES dE Mora-
ES:17568420272 dN: c=Br, o=icP-Brasil, oU=ac SolUTi Multipla v5, 
oU=11352595000160,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ARTHUR RODRIGUES DE MO-
raES:17568420272
razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vin-
culação legal
localização: SEaP/Pa
data: 2021.10.27 18:33:14-03’00’
foxit Pdf reader Versão: 11.0.1
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 725992
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coNsideraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º designar o servidor carloS alEXaNdrE rodriGUES da SilVa- 
Matrícula Funcional nº 5905644 como fiscal titular e o servidor JORGE VA-
lENTiM MoNTEiro aBdElNor - Matrícula funcional nº 59619651 como 
fiscal suplente do Contrato Administrativo nº 160/2021/SEAP, celebrado 
entre a empresa a iMaGEM coMErcio E SErViÇoS lTda-ME e a SEcrE-
Taria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária –
SEaP, cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças 
em 01 (um) conjunto radiológico Hf 500 Ma- aparelho de raio-X fixo (ele 
é composto de: 01 gerador de raios X, um painel de comando, uma mesa 
fixa com tampo móvel, uma estática porta tubo com giro no próprio eixo, 
um bucky mural, um conjunto de cabos de alta tensão). E 01(uma) digi-
talizadora de mesa tipo CR, compacta para radiografia computadorizada, 
tela de led. Pertencente a Unidade Básica de Saúde de Santa izabel – UBS 
no complexo de americano, da Secretaria de Estado de administração Pe-
nitenciária – SEaP.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 725745

.

.

errata
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo da coNcorrÊNcia PÚBLica 
Nº 003/2021/seaP.
Publicado na Edição nº 34.753, página 87, de 29/10/2021.
oNde se LÊ: Empresa vencedora: MMdEJESUS coNSTrUTora E SErVi-
ÇoS lTda – EPP, cNPJ 09.397.634/0001-02.
Leia-se: Empresa vencedora: MMdJESUS coNSTrUTora E SErViÇoS 
lTda – EPP, cNPJ 09.397.634/0001-02.

Protocolo: 725918

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 162/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: coNSTrUÇÃo da cadEia PÚBlica dE ToMÉ-aÇÚ – 316 VaGaS 
– coNTiNUaÇÃo da oBra localizada no município de Tomé-açu/Pa.
Valor ToTal: r$ 6.334.557,05 (seis milhões, trezentos e trinta e quatro 
mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de Trabalho 97.101 
03.421.1502.7663 e pela Natureza de despesa 449051, fonte: 0101/0301 
(estadual), Pi: 022701ccPTa.
daTa da aSSiNaTUra: 08/11/2021
ViGÊNcia: 08/11/2021 a 08/11/2022 (12 meses)
coNTraTado: MM dJESUS coNSTrUTora E SErViÇoES lTda - EPP
cNPJ: 09.397.634/0001-02
ENdErEÇo: Travessa Joaquim Távora, 556, cidade Velha, Belém/Pa
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 725906

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1611/2020 – Gabinete.
objetivo: Promover a Segurança do Secretário de administração Peniten-
ciária.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElEM/SaliNPoliS
destino: SaliNÓPoliS
Servidor (es): 5698499-Mauro robson Monteiro dos Santos – Gerente 
operacional; 54193191 – cleber João Gaia Santos - Gerente operacional.
Período: 09 a 13/07/2020 - diária (s): 4 e ½ (Quatro e meia diária)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 725493

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 3007/21-dGP.seaP, de 05/11/21
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 
08/06/2021.
rESolVE: coNcEdEr aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período abaixo:
Nº-NoME-MaTrÍcUla-EXErcÍcio-GoZo
1-aBEl coSTa da SilVa-54181478-2021-03.01.22 a 01.02.22

2-adEliNa da SilVa fErrEira crUZ-54188588-2022-03.01.22 a 
01.02.22
3-adilSoN SaNToS alMEida TaVarES-8400664-2021-03.01.22 a 
01.02.22
4-adriaNa liSBoa BraGa-57220945-2020-03.01.22 a 01.02.22
5-adriaNa Maria dE SoUZa fariaS-5812046-2021-03.01.22 a 01.02.22
6-adriaNa MoraES da SilVa-5952308-2021-03.01.22 a 01.02.22
7-adriaNa TEiXEira MaciEl-57192296-2021-03.01.22 a 01.02.22
8-adriaNo da SilVa rEMiGio-57210168-2021-03.01.22 a 01.02.22
9-adriEl da SilVa dE JESUS-5957725-2021-03.01.22 a 01.02.22
10-alBErT raMoS frEiTaS-5949739-2021-03.01.22 a 01.02.22
11-alBErTo Baia BarBoSa NETo-5948732-2021-03.01.22 a 01.02.22
12-alBErTo lUiZ alVES dE JESUS-57210084-2021-03.01.22 a 01.02.22
13-alcidES PErEira MoNTEiro dE oliVEira-55589016-2021-03.01.22 
a 01.02.22
14-aldENor da rocHa riBEiro-5920807-2021-03.01.22 a 01.02.22
15-alESSaNdro SalES da SilVa-5957675-2021-03.01.22 a 01.02.22
16-alEX SaNdro dE SoUZa GoNcalVES-5950114-2021-03.01.22 a 
01.02.22
17-alEXaNdrE dE SoUSa oliVEira coSTa-57202074-2021-03.01.22 a 
01.02.22
18-aliaNdro ricEllY da SilVa dE SoUSa-54188807-2022-03.01.22 a 
01.02.22
19-alicY MENdES dE oliVEira-5908076-2021-03.01.22 a 01.02.22
20-alMEriSToN alair BarBoSa do NaSciMEN-
To-5923436-2021-03.01.22 a 01.02.22
21-alUiSio aNToNio fErNaNdES SacraMEN-
To-54188596-2022-03.01.22 a 01.02.22
22-aNa caroliNa PalHETa cardoSo-54188745-2022-03.01.22 a 
01.02.22
23-aNa loPES dE alMEida-57191279-2021-03.01.22 a 01.02.22
24-aNa lUcia fErrEira dE SoUSa-5953046-2021-03.01.22 a 01.02.22
25-aNa Maria MarTiNS dE SoUSa-5937540-2021-03.01.22 a 01.02.22
26-aNadiSSoN JoSE da SilVa-5825580-2021-03.01.22 a 01.02.22
27-aNdErSoN carrEra alEiXo-5949757-2021-03.01.22 a 01.02.22
28-aNdErSoN claYToN SErPa SoUZa-5953983-2021-03.01.22 a 
01.02.22
29-aNdErSoN coSTa PErEira-5957836-2021-03.01.22 a 01.02.22
30-aNdErSoN da SilVa PErEira-5892121-2021-03.01.22 a 01.02.22
31-aNdrEi raNiErY PErEira TEiXEira-5902434-2021-03.01.22 a 
01.02.22
32-aNdrESSa NaSciMENTo da SilVa-5957796-2021-03.01.22 a 
01.02.22
33-aNiZio SoarES da SilVa-5917590-2021-03.01.22 a 01.02.22
34-aNToNio claUdiNo da SilVa NETo-5957684-2021-03.01.22 a 
01.02.22
35-aNToNio dE PadUa SaNToS JUNior-5921314-2021-03.01.22 a 
01.02.22
36-aNToNio Elcio da coSTa-57231307-2021-03.01.22 a 01.02.22
37-aNToNio faGNEr dE SoUZa caValcaNTE-5949782-2022-03.01.22 a 
01.02.22
38-aNToNio Marcio BriTo lUNa -57201911-2021-03.01.22 a 01.02.22
39-ariaNa ValENTE fErrEira-54188629-2022-03.01.22 a 01.02.22
40-arilENE SilVa dE aNdradE-54194915-2021-03.01.22 a 01.02.22
41-arliNdo GoNÇalVES rodriGUES-5907222-2021-03.01.22 a 
01.02.22
42-arTHUr da rocHa MarTiNS BUENo-5949455-2021-03.01.22 a 
01.02.22
43-arTHUr TEiXEira riBEiro-5957730-2021-03.01.22 a 01.02.22
44-BENEdiTo carValHo dE BarroS-54195209-2021-03.01.22 a 
01.02.22
45-BENildo MoraES dE frEiTaS-51472414-2021-03.01.22 a 01.02.22
46-BENJaMiN caMarao PiNHEiro NETo-5893543-2021-03.01.22 a 
01.02.22
47-BrUNo SoarES corrEa-5952325-2021-03.01.22 a 01.02.22
48-caMilla MUNiQUE aViZ SoarES-5953315-2021-03.01.22 a 01.02.22
49-carloS alBErTo faVacHo dE liMa-5615151-2021-03.01.22 a 
01.02.22
50-carloS aUGUSTo dE SoUZa coSTa -54188662-2022-03.01.22 a 
01.02.22
51-carloS HENriQUE loBaTo dUarTE-5950096-2021-03.01.22 a 
01.02.22
52-caroliNE MarcElE doS SaNToS MarTiNS TraVEr-
SiN-5938999-2021-03.01.22 a 01.02.22
53-caSSioS MarcEloS KlEY SoUZa SilVa-5957718-2021-03.01.22 a 
01.02.22
54-cEcilia NaZarE fariaS riBEiro-57201032-2021-03.01.22 a 
01.02.22
55-cElia Maria MoTa dE oliVEira -5677718-2021-03.01.22 a 01.02.22
56-cEliVal MoNTEiro SoarES-57203266-2021-03.01.22 a 01.02.22
57-cElSo lUiZ PErEira da SilVa-5950103-2021-03.01.22 a 01.02.22
58-cENiMar fErrEira MoraiS-5952511-2021-03.01.22 a 01.02.22
59-ciNTHia araUJo da SilVa SoUSa-5957833-2021-03.01.22 a 01.02.22
60-claUdia rEGiNa TaVarES GoMES-5952419-2021-03.01.22 a 
01.02.22
61-claUdiMY fErrEira doS SaNToS-57201914-2021-03.01.22 a 
01.02.22
62-claUdio GoMES TaVarES-5950111-2021-03.01.22 a 01.02.22
63-claUdoMiro ViaNa daVid-57227810-2021-03.01.22 a 01.02.22
64-clEia Maria aNdradE SaNToS-57202115-2021-03.01.22 a 01.02.22
65-clEiToN MacHado da SilVa-5950097-2020-03.01.22 a 01.02.22
66-clENilSoN SilVa TEiXEira-5886287-2021-03.01.22 a 01.02.22
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67-criSToVao aUGUSTo PErEira da SilVa-5950112-2021-03.01.22 a 
01.02.22
68-daiaNE da SilVa MacHado araUJo-5922327-2021-03.01.22 a 
01.02.22
69-dailSoN SalES doS SaNToS-5907234-2021-03.01.22 a 01.02.22
70-daNiElToN liMa da coSTa-5950199-2021-03.01.22 a 01.02.22
71-daNilo lEal dE BarroS-6402549-2021-03.01.22 a 01.02.22
72-daYaNE dE aNdradE UliaN dE SoUZa-5952522-2021-03.01.22 a 
01.02.22
73-dENilSo coSTa NaSciMENTo-5814820-2021-03.01.22 a 01.02.22
74-diEGo doMiNGoS BEZErra da SilVa-5952465-2021-03.01.22 a 
01.02.22
75-dilciNEY aBrEU da SilVa-7565607-2021-03.01.22 a 01.02.22
76-dioNESTa SaNToS SilVa ViEira-57203054-2021-03.01.22 a 01.02.22
77-dorYNEY diaS PiNHEiro-5852552-2021-03.01.22 a 01.02.22
78-EdilSoN SodrE PaNToJa-57231315-2021-03.01.22 a 01.02.22
79-EdiValdo liMa daNTaS-5868742-2021-03.01.22 a 01.02.22
80-EdSoN GoNcalVES SaNToS-54188627-2022-03.01.22 a 01.02.22
81-EdSoN VaNdEr MEirElES VaNZEllEr-5434440-2022-03.01.22 a 
01.02.22
82-EdUardo fEliZ caValcaNTE roSario-5894765-2021-03.01.22 a 
01.02.22
83-EdValdo SilVa aZUEloS-57207478-2021-03.01.22 a 01.02.22
84-ElBa riBEiro da SilVa-54188679-2022-03.01.22 a 01.02.22
85-ElEaZa NaTaliNa GoMES da SilVa-57230796-2021-03.01.22 a 
01.02.22
86-EliaNE rodriGUES da crUZ-57207844-2021-03.01.22 a 01.02.22
87-EliEl dE PaUla Varao-5949899-2021-03.01.22 a 01.02.22
88-EliElMa SilVa NoroNHa-5952967-2021-03.01.22 a 01.02.22
89-EliESE BarBoSa ViEira-54188607-2022-03.01.22 a 01.02.22
90-EliEZEr QUEiroZ MarQUES-5952957-2021-03.01.22 a 01.02.22
91-ElioENai MElo fiGUEirEdo-8400743-2021-03.01.22 a 01.02.22
92-EliSaNdro alErSoN BarBoSa BraNdao-5949514-2021-03.01.22 a 
01.02.22
93-EliSaNGEla dE faTiMa SodrE ValE-57173554-2021-03.01.22 a 
01.02.22
94-EliSEU da SilVa SoUZa JUNior-5949719-2021-03.01.22 a 01.02.22
95-EliZaNGEla caMPoS corrEa-5957803-2021-03.01.22 a 01.02.22
96-EliZETE do roSario PiNHEiro-57192473-2021-03.01.22 a 01.02.22
97-ElToN fariaS fUrTado-5953015-2021-03.01.22 a 01.02.22
98-EMErSoN dE SoUZa PErEira-5917930-2021-03.01.22 a 01.02.22
99-EMErSoN SilVa Barral-57198082-2021-03.01.22 a 01.02.22
100-ENdErSoN corrEa BarBoSa-5949728-2021-03.01.22 a 01.02.22
101-ENildo TaVarES riBEiro-5952482-2021-03.01.22 a 01.02.22
102-Erica faBricia SilVa PiNHEiro-5952485-2021-03.01.22 a 
01.02.22
103-Erica raiaNY aNdradE doS SaNToS-5957834-2021-03.01.22 a 
01.02.22
104-Erico MaTEUS dE SENa SilVa-5952798-2021-03.01.22 a 01.02.22
105-EriValdo ValENTE MorEira-5848342-2021-03.01.22 a 01.02.22
106-faBiaNa dE SoUSa PEdroSo-5957815-2021-03.01.22 a 01.02.22
107-faBiaNE TiaGo PacHEco da SilVa-5953020-2021-03.01.22 a 
01.02.22
108-faBiaNo alBUQUErQUE dE oliVEira-5949667-2021-03.01.22 a 
01.02.22
109-faBiaNo MEdEiroS fErrEira-57220699-2021-03.01.22 a 01.02.22
110-faBio alEXaNdrE loBo GUiMaraES-57192412-2021-03.01.22 a 
01.02.22
111-faBio BriTo diaMaNTiNo-5950113-2021-03.01.22 a 01.02.22
112-faBio JUNior rodriGUES dE MoraES-5915835-2021-03.01.22 a 
01.02.22
113-faBio lUiZ dE SoUZa MoraES-57201872-2021-03.01.22 a 01.02.22
114-faBricio SoUZa SaNToS-5946453-2021-03.01.22 a 01.02.22
115-filoMENa TErEZa caSTro NEVES-54181632-2021-03.01.22 a 
01.02.22
116-flaVia da cUNHa liSBoa PalHETa-5952523-2021-03.01.22 a 
01.02.22
117-flaVio aNToNio da crUZ PEralTa-5879752-2020-03.01.22 a 
01.02.22
118-flaVio oliVEira cErdEira-5938828-2021-03.01.22 a 01.02.22
119-fraNciSca lUciaNNETHY PiMENTEl oliVEi-
ra-5952360-2021-03.01.22 a 01.02.22
120-fraNciSco SalES fUrTado JUNior-5957816-2021-03.01.22 a 
01.02.22
121-GEiSoN BarroS SoarES-5928239-2021-03.01.22 a 01.02.22
122-GElciNHa corrEa PiNHEiro-54181542-2021-03.01.22 a 01.02.22
123-GElSoN raiMUNdo dE carValHo SilVa-57216580-2021-03.01.22 
a 01.02.22
124-GEraldo GoNÇalVES foNSEca-5927051-2021-03.01.22 a 01.02.22
125-GEriSMar alVES doS SaNToS-57175822-2021-03.01.22 a 01.02.22
126-GEVErSoN SoUSa da SilVa-5933818-2021-03.01.22 a 01.02.22
127-GiSElE da SilVa PENHa-5957820-2021-03.01.22 a 01.02.22
128-GiSEllE SaNToS loPES-5952348-2020-03.01.22 a 01.02.22
129-GlEBErSoN ricardo rodriGUES Maia-5890232-2022-03.01.22 a 
01.02.22
130-GlEYSoN NaSciMENTo aNdradE-5949730-2021-03.01.22 a 
01.02.22
131-HEloiSa coElHo daMaScENo-54181865-2021-03.01.22 a 01.02.22
132-HUdSoN dE PaUla SaNToS-57207506-2020-03.01.22 a 01.02.22
133-iGor JoSUE da SilVa coNcEiÇÃo-5907253-2021-03.01.22 a 
01.02.22
134-ilKa NaZarE dE PaUla SodrE-5953261-2022-03.01.22 a 01.02.22

135-iNGrid SilVa do aMaral-5938400-2022-03.01.22 a 01.02.22
136-iricElia do Socorro GoMES-5113369-2021-03.01.22 a 01.02.22
137-iSraEl NEllYS da SilVa ModESTo-5957715-2021-03.01.22 a 
01.02.22
138-iVaNa dE aGUiar PEiXoTo-5939002-2021-03.01.22 a 01.02.22
139-iVaNilSa aMaral dE aGUiar-54188808-2022-03.01.22 a 01.02.22
140-iVaNilToN SilVa dE QUEiroZ-5907275-2021-03.01.22 a 01.02.22
141-JacoB EriMar lUcENa doS SaNToS JUNior-5949839-2021-03.01.22 
a 01.02.22
142-JadSoN Jairo caValcaNTE lEal-5957721-2021-03.01.22 a 
01.02.220
143-JailToN da SilVa cHaVES-5952546-2021-03.01.22 a 01.02.22
144-JaMila dE caSSia da SilVa cUNHa-5952407-2021-03.01.22 a 
01.02.22
145-JaMillY NaYara MENdES doS SaNToS GoNÇal-
VES-5942256-2021-03.01.22 a 01.02.22
146-JaNdErSoN liMa SaNToS-5946743-2021-03.01.22 a 01.02.22
147-JaNilSoN roNaldo MaciEl da coSTa-57210043-2021-03.01.22 a 
01.02.22
148-JaQUEliNE araUJo da SilVa-5952900-2021-03.01.22 a 01.02.22
149-JardEl coSTa MENdoNÇa-5049318-2021-03.01.22 a 01.02.22
150-JENNYffEr aMaNda BriTo BElo-5957801-2021-03.01.22 a 01.02.22
151-JHESSYca diaS dE carValHo-5952363-2021-03.01.22 a 01.02.22
152-Joao cESar da SilVa MElo-54190554-2021-03.01.22 a 01.02.22
153-Joao MEirElES PoSSaNTE-5163340-2021-03.01.22 a 01.02.22
154-Joao PaUlo aMaral MElo-5952940-2021-03.01.22 a 01.02.22
155-Joao roBSoN caBrral crUZ-54191048-2021-03.01.22 a 01.02.22
156-JoEl ViTor da SilVa GoYZUETa-5933553-2021-03.01.22 a 01.02.22
157-JoNaS GoNÇalVES da SilVa-5938737-2021-03.01.22 a 01.02.22
158-JoNES TorrES PErEira -5946455-2021-03.01.22 a 01.02.22
159-JoNY aZEVEdo MElo-5949876-2021-03.01.22 a 01.02.22
160-JorGE lUiZ MoNTEiro dE aVElar-57201837-2021-03.01.22 a 
01.02.22
161-JoSE alVaNdErlY MESQUiTa-5868947-2021-03.01.22 a 01.02.22
162-JoSE aNToNio PErEira dE MoraES-5847907-2021-03.01.22 a 
01.02.22
163-JoSE aNToNio ValENTE diaS-57192428-2021-03.01.22 a 01.02.22
164-JoSE aUGUSTo MaToS PiNHEiro-5913307-2021-03.01.22 a 
01.02.22
165-JoSE BENTo NoGUEira NETo-5949544-2021-03.01.22 a 01.02.22
166-JoSE carloS BarroS rodriGUES-5156149-2021-03.01.22 a 
01.02.22
167-JoSE dE dEUS dioGo da MoTa-54188616-2022-03.01.22 a 01.02.22
168-JoSE EdMilSoN aMaral dE SoUZa-57192297-2021-03.01.22 a 
01.02.22
169-JoSE JorGE dE SoUSa fErNaNdES-5814928-2021-03.01.22 a 
01.02.22
170-JoSE Maria alVES JUNior-57207520-2021-03.01.22 a 01.02.22
171-JoSE MiGUEl PErEira foNSEca-5952861-2021-03.01.22 a 01.02.22
172-JoSE NilSoN alVES da coNcEiÇÃo-5949885-2021-03.01.22 a 
01.02.22
173-JoSE NiValdo NaSciMENTo doS SaNToS-54180751-2021-03.01.22 
a 01.02.22
174-JoSE rEiNaldo da SilVa GoMES-54188512-2022-03.01.22 a 
01.02.22
175-JoSE riBaMar dE oliVEira SilVa-5938730-2021-03.01.22 a 
01.02.22
176-JoSE riBEiro cardoSo-5935533-2021-03.01.22 a 01.02.22
177-JoSE roBErTo rodriGUES loPES-54188837-2022-03.01.22 a 
01.02.22
178-JoSE SaloMao SoUZa-5936559-2021-03.01.22 a 01.02.22
179-JoSE SilVESTrE BalTaZar rodriGUES-5935530-2021-03.01.22 a 
01.02.22
180-JoSElY dE SoUSa cHaVES-57192298-2021-03.01.22 a 01.02.22
181-JoSEMara do Socorro cardoSo loBaTo-5879639-2021-03.01.22 
a 01.02.22
182-JoSiaS fEliZardo da SilVa-5938732-2021-03.01.22 a 01.02.22
183-JoSiElMa MacHado doS rEiS-5953277-2021-03.01.22 a 01.02.22
184-JoSilENE fErrEira NaSciMENTo-57221200-2021-03.01.22 a 
01.02.22
185-JUliaNa coSTa PErEira Baia-5952365-2021-03.01.22 a 01.02.22
186-JUliaNE Gaia Baia-5905003-2021-03.01.22 a 01.02.22
187-Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS-97571444-2021-03.01.22 a 
01.02.22
188-KEYla NaYaNa do coUTo lEiTE-57202027-2021-03.01.22 a 
01.02.22
189-KlEBEr da SilVa SoUSa PiNTo-57210052-2021-03.01.22 a 01.02.22
190-laNilToN araUJo dE caSTro-5957723-2021-03.01.22 a 01.02.22
191-lariSSa raiMUNda MoNTEiro dE SoUSa-5957798-2021-03.01.22 
a 01.02.22
192-laUrilENE PiNTo BraSil-5957822-2021-03.01.22 a 01.02.22
193-laUro MElo dE SoUZa-5920102-2021-03.01.22 a 01.02.22
194-laYaNa aZEVEdo doS SaNToS-5952478-2021-03.01.22 a 01.02.22
195-lEaNdro lUZ doS rEiS-5952475-2021-03.01.22 a 01.02.22
196-lEidiaNE MoraES SacraMENTa-8400420-2021-03.01.22 a 01.02.22
197-lEiliaNE SaNToS MadalENa-5952352-2021-03.01.22 a 01.02.22
198-lENildo rodriGUES GoMES-5950084-2021-03.01.22 a 01.02.22
199-lEoclEidE da SilVa corrEia-5932625-2021-03.01.22 a 01.02.22
200-lETicia BarrETo caMPoS-5895258-2021-03.01.22 a 01.02.22
201-liNdalVa NarTiNS dE SoUZa-5952864-2021-03.01.22 a 01.02.22
202-liNdoMar ESPiNdola carValHo-57175824-2020-03.01.22 a 
01.02.22
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203-lUaNa PaUla frEirE dE SoUZa-5952371-2021-03.01.22 a 01.02.22
204-lUcaS do NaSciMENTo diaS-5940702-2021-03.01.22 a 01.02.22
205-lUcia PaUlo-5827817-2021-03.01.22 a 01.02.22
206-lUciaNa SilVa rEiS PaiXao-5937451-2020-03.01.22 a 01.02.22
207-lUciaNo MarTiNS liMa-5920104-2021-03.01.22 a 01.02.22
208-lUiS raPHaEl BaTalHa rodriGUES-5957694-2021-03.01.22 a 
01.02.22
209-lUiZ alBErTo doS PraZErES SaNcHES-5950044-2021-03.01.22 a 
01.02.22
210-lUiZ aNToNio da coSTa fraNco-5949366-2021-03.01.22 a 
01.02.22
211-lUiZ aNToNio PEdroZa dE fraNca-5942720-2021-03.01.22 a 
01.02.22
212-lUiZ SErGio da SilVa PErEira-57220678-2021-03.01.22 a 
01.02.22
213-MadSoN HUMBErTo coSTa dE alcaNTara-5957704-2021-03.01.22 
a 01.02.22
214-Maiara criSTiNa GEMaQUE PicaNÇo-57213755-2021-03.01.22 a 
01.02.22
215-MalENa PiNHEiro doS SaNToS-5952359-2021-03.01.22 a 01.02.22
216-MaNoEl caETaNo dE SarGES-8400697-2021-03.01.22 a 01.02.22
217-MaNoEl do Socorro lEal BraNdao-54195339-2021-03.01.22 a 
01.02.22
218-MaNoEl GoMES BarroS-54180714-2021-03.01.22 a 01.02.22
219-MarcElo Marcio daMaScENo rodri-
GUES-57202218-2021-03.01.22 a 01.02.22
220-Marcia criSTiaNE BraNco SaldaNHa VaScoNcEloS SacraMEN-
To-5835623-2021-03.01.22 a 01.02.22
221-Marcio aNTEro da lUZ TEiXEira da coSTa-5933749-2021-03.01.22 
a 01.02.22
222-Marcio JoEl MiraNda da SilVa-57221260-2021-03.01.22 a 
01.02.22
223-Marco fErrEira loPES-5896925-2021-03.01.22 a 01.02.22
224-MarcoS aNToNio oKaBE-8400426-2021-03.01.22 a 01.02.22
225-MarcoS fEliPE SaNcHES dE SoUSa-5950035-2021-03.01.22 a 
01.02.22
226-MarcoS roBErTo da SilVa coSTa-5906577-2021-03.01.22 a 
01.02.22
227-MarcUS aNdrE riBEiro dE aBrEU-57192431-2021-03.01.22 a 
01.02.22
228-Maria cElia PErEira dE SoUZa-54187441-2020-03.01.22 a 
01.02.22
229-Maria criSTiNa aMaral caMPoS-5952954-2021-03.01.22 a 
01.02.22
230-Maria dE NaZarE dE SoUSa SilVa-5953029-2021-03.01.22 a 
01.02.22
231-Maria do Socorro MarQUES loBo-5099005-2021-03.01.22 a 
01.02.22
232-Maria JoSE TaVarES NEVES-5381312-2022-03.01.22 a 01.02.22
233-Maria laiSE dE SoUSa oliVEira-5903491-2021-03.01.22 a 
01.02.22
234-Maria lUcia lUcaS PiNTo-43451-2022-10.01.22 a 08.02.22
235-Maria lUiZa dE MaToS TiNoco dE SoUSa-5957732-2021-03.01.22 
a 01.02.22
236-Maria roSa BaTiSTa SENa-57192248-2021-03.01.22 a 01.02.22
237-Maria SElMa liMa oSaKi-5817226-2021-03.01.22 a 01.02.22
238-MarialiNa MorEira PiNTo-5952919-2021-03.01.22 a 01.02.22
239-MarilENE aZEVEdo TriNdadE-5835747-2020-10.01.22 a 08.02.22
240-Marilia JaNETE SilVa PiNTo-40517-2021-03.01.22 a 01.02.22
241-Mario cHiaPPETa-5552346-2021-03.01.22 a 01.02.22
242-Mario JorGE PErEira MENdoNÇa JUNior-57211893-2022-12.01.22 
a 10.02.22
243-MarloN do Socorro aSSUNÇÃo Barra-5938834-2021-03.01.22 
a 01.02.22
244-MaUricio da SilVa cHaGaS-5950059-2021-03.01.22 a 01.02.22
245-MaUro faro Vidal-54188622-2022-03.01.22 a 01.02.22
246-MicHEllE caroliNE coSTa dE HolaNda-8400735-2021-03.01.22 
a 01.02.22
247-MiGUEl arcaNJo GoMES da coSTa JUNior-57209663-2021-03.01.22 
a 01.02.22
248-MilENE doS SaNToS coSTa-5952324-2021-03.01.22 a 01.02.22
249-MiriaN GoUVEia doS SaNToS-57192303-2021-03.01.22 a 01.02.22
250-MiSaN oliVEira SaMPaio-57207299-2021-03.01.22 a 01.02.22
251-MoiSES dE carValHo BriTo BaTiSTa-5953845-2021-03.01.22 a 
01.02.22
252-Nair PErEira ESPiNdola-57202912-2021-03.01.22 a 01.02.22
253-NaTaNaEl BarroS da SilVa-5950060-2021-03.01.22 a 01.02.22
254-NaYfraNa dUarTE dE SoUSa oliVEira-5952494-2021-03.01.22 a 
01.02.22
255-NEUZirENE MaToS do NaSciMENTo TiNoco-5952950-2021-03.01.22 
a 01.02.22
256-NilcilENa do ESPiriTo SaNTo SilVa -57192550-2021-03.01.22 a 
01.02.22
257-odair rocHa doS SaNToS-57192554-2021-03.01.22 a 01.02.22
258-oriValdo doS SaNToS lEiTE-54188519-2022-03.01.22 a 01.02.22
259-oSEaS GoMES da coSTa-5957690-2021-03.01.22 a 01.02.22
260-oZiNEi caMPElo loPES-54181536-2021-03.01.22 a 01.02.22
261-PaMEla TaTiaNNE dE PaiVa BErNal-5952376-2021-03.01.22 a 
01.02.22
262-PaTricia coElHo MESQUiTa BorGES-5952426-2021-03.01.22 a 
01.02.22
263-PaTricia MarTiNS fraNco-5146283-2021-03.01.22 a 01.02.22

264-PaTricK aNdErSoN BarBoSa BorralHo-5952777-2021-03.01.22 
a 01.02.22
265-PaUlo cESar oliVEira cUrY-5152658-2021-03.01.22 a 01.02.22
266-PaUlo HUGo da coSTa NaSciMENTo-5950206-2021-03.01.22 a 
01.02.22
267-PaUlo roBErTo fErrEira dE oliVEira-5952875-2021-03.01.22 a 
01.02.22
268-PaUlo SErGio alVES MaGNo-57201125-2021-03.01.22 a 01.02.22
269-PaUlo SErGio doS SaNToS BaHia-5156076-2021-03.01.22 a 
01.02.22
270-PEdro caldaS raMoS-5957824-2021-03.01.22 a 01.02.22
271-PEdro PaUlo dE liMa-5952337-2021-03.01.22 a 01.02.22
272-rafaEllY criSTiNa SaNToS da SilVa-5952442-2021-03.01.22 a 
01.02.22
273-raiaNa fErrEira foNSEca-5952799-2021-03.01.22 a 01.02.22
274-raiMUNdo EdSoN doS rEiS fErNaNdES-54188647-2022-03.01.22 
a 01.02.22
275-raiMUNdo filHo GoNÇalVES VilHENa-57210082-2021-03.01.22 a 
01.02.22
276-raMiriS oliVEira aNTUNES-57192461-2021-03.01.22 a 01.02.22
277-raMoN riBEiro doS SaNToS-57192522-2020-03.01.22 a 01.02.22
278-raQUEl KEila corrEa da SilVa-57191969-2021-03.01.22 a 
01.02.22
279-rEBEca liMa SErra-5953037-2021-03.01.22 a 01.02.22
280-rEGiS SoarES da rocHa-5835658-2021-03.01.22 a 01.02.22
281-rENaN HENriQUE SaNToS dE JESUS-5957709-2021-03.01.22 a 
01.02.22
282-rENiVal PiNHEiro da crUZ-57221046-2021-03.01.22 a 01.02.22
283-riTa dE caSSia caNTo da coSTa-5556430-2021-03.01.22 a 
01.02.22
284-roBSoN coElHo PacHEco-54189760-2021-03.01.22 a 01.02.22
285-rodriGo dE liMa alVES-5950266-2021-03.01.22 a 01.02.22
286-rodriGo doS SaNToS aViZ-57210015-2021-03.01.22 a 01.02.22
287-roGErio liMa Baia-5950005-2021-03.01.22 a 01.02.22
288-roMUlo WEYl da cUNHa coSTa-5879817-2021-03.01.22 a 01.02.22
289-roNald cEZar PaNToJa TaVarES-5949989-2021-03.01.22 a 
01.02.22
290-roNaldo dE MiraNda corrEa-5953063-2021-03.01.22 a 01.02.22
291-roNEidE SoUSa da foNSEca MacHado-5953021-2021-03.01.22 a 
01.02.22
292-roSiaNE caMPoS caldaS liSBoa-57175796-2021-03.01.22 a 
01.02.22
293-roSiMar SoUSa araUJo-57201910-2021-03.01.22 a 01.02.22
294-roSiVal fErrEira da coNcEiÇÃo JUNior-5952944-2021-03.01.22 
a 01.02.22
295-rUBENS WaGNEr ValENTE dE SoUZa-5950171-2021-03.01.22 a 
01.02.22
296-rUi caBral dE liMa-57209638-2021-03.01.22 a 01.02.22
297-rUY GUilHErME SilVa BaTiSTa-5957825-2021-03.01.22 a 01.02.22
298-SaMEa raYol EloY-57194165-2021-03.01.22 a 01.02.22
399-SaMUEl aSSiS fariaS liMa-5755085-2021-03.01.22 a 01.02.22
300-SaNdra do Socorro alVES da coSTa-5105331-2021-03.01.22 a 
01.02.22
301-SaNdra rEGiNa dE SoUZa cordEiro-57201919-2021-03.01.22 a 
01.02.22
302-SErGio ricardo PiNTo coNcEiÇao-57192467-2020-03.01.22 a 
01.02.22
303-SHEila MoraES fErNaNdES-5906514-2020-03.01.22 a 01.02.22
304-SilVia laiSE NUNES BarBoSa-5938738-2021-03.01.22 a 01.02.22
305-Socorro dE faTiMa caSTro da SilVa-5935873-2020-03.01.22 a 
01.02.22
306-SUEllEN rEiS coNTENTE-55588047-2021-03.01.22 a 01.02.22
307-SUZETE BraNco da cUNHa PalHETa-57202018-2021-03.01.22 a 
01.02.22
308-TElMa Maria MEdEiroS dE liMa-54185843-2021-03.01.22 a 
01.02.22
309-TErEZiNHa do Socorro foNSEca ViaNa-8460648-2021-03.01.22 
a 01-.02.22
310-THiaGo VicTor da SilVa cHaGaS-5914015-2021-03.01.22 a 
01.02.22
311-TiaGo PaiVa corrEa-6403434-2021-03.01.22 a 01.02.22
312-TriNdarliSoN doS rEiS SoarES-5952948-2021-03.01.22 a 
01.02.22
313-TUaNY SarMENTo da SilVa-5889399-2021-03.01.22 a 01.02.22
314-ValdiNETE SErra raBElo-54188803-2022-03.01.22 a 01.02.22
315-VaNESSa criSTiNa caMPoS SoarES-5892506-2021-03.01.22 a 
01.02.22
316-VaNESSa da SilVEira rEiS-5952431-2021-03.01.22 a 01.02.22
317-VicENTE dE PaUla SilVa NUNES-5949916-2021-03.01.22 a 01.02.22
318-ViViaNE GraciElE BraaTZ PEdroSo-5952432-2021-03.01.22 a 
01.02.22
319-WaGNEr aUGUSTo MoTa SiQUEira-5922812-2021-03.01.22 a 
01.02.22
320-WdElYNE SaNToS SoarES-5931250-2021-03.01.22 a 01.02.22
321-WilMa lUcia fErrEira raBElo-57220949-2021-03.01.22 a 
01.02.22
322-YaN aUGUSTo da SilVa E SilVa-5957674-2021-03.01.22 a 01.02.22
323-YaSMiM BiTar dE SoUSa-5929256-2021-03.01.22 a 01.02.22
324-YGor filiPE MaGalHaES dE carValHo-5952560-2021-03.01.22 a 
01.02.22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 725798
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oUtras MatÉrias
.

Portaria de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°3017/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 18/2016- GaB/SEaP/Pa de 11/01/2016, publi-
cada no doE n° 33.050 de 18/01/2016, Haroldo da SilVa caETaNo, 
matrícula n° 54188186/1, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços 
Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com lotação no 
centro de recuperação regional de Paragominas - crrPa, a contar de 30 
de setembro de 2021.
dESiGNar aNa licE MarTiNS cHaVES, matrícula n° 5812127/1, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de outubro de 
2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 725911
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 3020/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 08 de NoVeMBro de 2021.
Nome: ilUaldo SoUZa do roSario, Matrícula nº 57200977/1; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 31/10/2021 a 07/11/2021.

Protocolo: 725785
LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 3021/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 08 de NoVeMBro de 2021.
Nome: cHarlES da PaiXao PErEira, Matrícula nº. 57211747/1, cargo: 
auxiliar de Serviços operacionais.
assunto: licença Gala
Período: 06/11/2021 a 13/11/2021

Protocolo: 725777
Portaria Nº 3019/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 08 de NoVeMBro de 2021.
Nome: SaNdra carla dE SoUZa carValHo, Matrícula nº. 5835666/1, 
cargo: Técnico em Gestão Penitenciaria - Psicologia.
assunto: licença Gala
Período: 05/11/2021 a 12/11/2021.

Protocolo: 725778

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - terMo aditiVo
terMo aditiVo: 1
ProcESSo Nº 2021/1268786
daTa dE aSSiNaTUra: 08-11-2021
ViGÊNcia: 09-11-2021 a 08-01-2022
JUSTificaTiVa: art. 57, § 1º, da lei 8.666/1993
coNTraTo: 017
EXErcÍcio: 2021
coNTraTado: Marquise Serviços de construção EirEli
cNPJ: 20.766.346/0001-02
ENdErEÇo: Passagem Maria dos anjos, 88, Umarizal, cEP 66.055-360
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 725489

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 608 de 05 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, em exercício, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado 
do Pará, c/c o art. 34, do regimento interno da Secretaria de Estado de 
cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo: Processo nº 2021/851416, de  05.08.2021;
coNSidEraNdo: o decreto nº 1.741, de 19.04 2017, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 33.358, de 20.04.2017.
coNSidEraNdo o item ii, da PorTaria Nº 473/21.
rESolVE:
ART. 1º– AGREGAR à Comissão de Processo Seletivo Simplificada, nomea-
da pela PorTaria Nº 473/21, os servidores NElSoN lUiS carValHo dE 
oliVEira, matrícula nº 57190169-2, rodolfo crUZ BriTo, matrícula nº 
5946489-2, e rodriGo liMa dE araÚJo, matrícula nº 5943130-1, visan-
do o fornecimento de suporte técnico na fase de avaliação dos candidatos 
que concorrerão às vagas de Técnico em Gestão de infra-Estrutura-En-
genheiro civil, Técnico em Gestão cultural-arquiteto, Técnico em Gestão 
Pública-contador, respectivamente.

art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 05 de novembro de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretária de Estado de cultura, em exercício

Protocolo: 725613
editaL 005/2021 – secULt

a SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições, por 
intermédio da comissão designada pela Portaria 377/2021-SEcUlT, em 
cumprimento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e 
fazedores de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados, con-
forme lista abaixo.
Belém, 08 de novembro de 2021.

Nome linguagem cPf/cNPJ

adelma de cassia das Neves Mendes acessibilidade em libras (língua Brasileira de Sinais) 574.032.792-04
ádrian lima das Neves Palestrante/debatedor 027.952.592-30

álvaro José de almeida Neto acessibilidade em audiodescrição 796.002.392-15

amanda letícia Pantoja Barros acessibilidade em libras (língua Brasileira de Sinais) 555.416.312-20
amanda Santos campelo Mediador(a) 33.874.012/0001-02

aNa caroliNa PErEira  liMa Palestrante/debatedor 969.861.582-20

ana catarina Pinheiro Miranda acessibilidade em libras (língua Brasileira de Sinais) 949.854.482-49

andrei de Souza Simões
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

27.587 878/0001-21Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

andreson dourado e Sousa Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 519.509.012-20

anne cristina de Paula Magno
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

530.387.202-59Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

antonio Edvandro Pessoa de oliveira Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 355.643.773-20
antônio Marco cruz do rosário cantão Espetáculos artísticos com até 3  artistas em cena 873.838.532-53

ariraN TElES dE alBUQUErQUE Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena 40.2562/10001-60

arthur Martins cecim Mediador(a) 635.399.342-00

associação cultural e esportiva de negros 
e afrodescendentes da amazônia-acENa

Banda acENa Grupos culturais tradicionais 22.386.596/0001-42

áureo déo de freitas Júnior
orquestra de Violoncelistas da amazônia Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena 218.482.972-20

BrENo MacHado TorrES
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

025.701.542-61Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

BrUNa GUErrEio MarTiNS
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

296.323.312-49Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

Bruno Bezerra cecim Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina
225.522.598-04Mediador(a)

Palestrante/debatedor(a)

bruno rabelo de souza Mediador(a) 515.730.672-53Palestrante/debatedor(a)

caMila dE aNdradE SiMÕES Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina
38.422.519/0001-30Mediador(a)

Palestrante/debatedor(a)
cENTral dE ProdUÇÃo – ciNEMa E 

VÍdEo Na aMaZÔNia Produtor(a) executivo(a) 02.801.220/0001-40

charles rocha farias Grupos culturais tradicionais 003.514.713-08

claUdia ValÉria fraNÇa Vidal
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

443.706.522-00Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

clóvis Maxwell andrade Martins acessibilidade em audiodescrição 723.453.732-53

dailton Helder da Silva conceição acessibilidade em audiodescrição 771.831.002-78

danilo Pontes Barata Peres Expositor(a) – Artistas em Artes Visuais/Fotografia 009.060.261-

darlan da Silva Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 015.953.072-57

denise Machado cardoso
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

228.466.622-15Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

Elizama Kate da Silva Pereira acessibilidade em libras (língua Brasileira de Sinais) 021.476.572-55
fabia Mayara Goulart do Nascimento acessibilidade em libras (língua Brasileira de Sinais) 913.529.832-49

felipe andrei dos Santos dias acessibilidade em libras (língua Brasileira de Sinais) 039.313.712-04

fernanda de oliveira Martins
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

043033148-70.Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

fraNciSco SoarES cHaGaS NETo
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

943524.292-87Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

Gustavo Saboia de oliveira Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 673573852-72
iGor BarBoSa MarQUES Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 007.829.922-50

JEfErSoN aNdricK MoraES da SilVa

Espetáculos artísticos com até 3   artistas em cena

26.062.970/0001-05Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena

Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena
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Joana célia do Socorro Gomes de 
andrade Martins

acessibilidade em audiodescrição 218.476.062-53

Joelle Watrin Mesquita MoBilE lUNar Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena 33.153.436/0001-70
Joseane franco Teles Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena 624.694.792-15

Katia regina Pereira do rosario acessibilidade em audiodescrição 370.441.412-34

langela dos santos carmo acessibilidade em audiodescrição 995.104.642-87

leandro Trindade da Silva Espetáculos artísticos com até 3   artistas em cena 005.237.482-30
leilane domitilla Sousa de Vasconcelos Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 863.869.212.91

léo Tarcísio Gouveia de Moraes acessibilidade em libras (língua Brasileira de Sinais) 939.893.182-68

lília cristiane Barbosa de Melo Palestrante/debatedor 615.129.072-00
lUciaNa KEllY PiNHo dE MEdEiroS Palestrante/debatedor 352.806.462-53

lUiS PoÇa da SilVa
GrUPo MUSical oS diNÂMicoS – raÍ-

ZES da GUiTarrada”
Espetáculos artísticos com 7 ou  mais artistas em cena 070.937.132-20

lUiZ aNTÔNio ValENTE GUiMarÃES Palestrante/debatedor 353.586.292-20

Mario BENEdiTo coUTiNHo MoUZiNHo
Espetáculos artísticos com até 3   artistas em cena 397.868.032-

7231.619.198/0001-
10

Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena
Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena

Mateus Nogueira de farias Moura
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 891.778.272-87

Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

Mateus rodrigues da costa
Banda revolbanda Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena 012.137.002-05

Mauro correa dos Santos Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 948.983.082-87

Mônica de Nazaré carvalho acessibilidade em audiodescrição 458.828.602-10

MoNiQUE MalcHEr dE carValHo
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 40.913.672-0001-02

946.648.542-34Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

Natalia cristina ferreira Sarmento. Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 001.191.262-65
NaTaSHa aNGEl fErNaNdES BorGES Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 039.055.732-37

Paulo José Maués Corrêa
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

374.059.262-15Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

rafael lutty Vilhena da Silva;
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

005.023.002-64Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

ricardo Gomes reis Jr. Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena 41.910.786/0001-61

SaloMÃo larEdo
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

024.138.682-91Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

SaMia BaTiSTa E SilVa
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

640.766.362-87Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

Suelen da Silva costa acessibilidade em audiodescrição 833.618.552-68

Thais Barros ribeiro Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena 005.245.585-02

Tiago Júlio de farias Martins
Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

974.820.482-00Mediador(a)
Palestrante/debatedor(a)

VirGÍNia cEciM laGo Mediador(a) 915.066.705-04Palestrante/debatedor(a)
Wanderlei ferreira ribeiro acessibilidade em libras (língua Brasileira de Sinais) 333.769.302-44

YUrE lEE alMEida MarTiNS - MEi Espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 27,742.889/001-39

Protocolo: 726108

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.125 de 8 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 
2021/1179322
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “No EMBa-
lo da cUlTUra” referente à iN 517/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor 
raiMUNdo do Socorro MoraES dE alMEida, matrícula nº 5903311/1 
cargo: coordENador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiscal Subs-
tituto o servidor: MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº 5888124 

cargo: TÉc. GESTÃo cUlTUral, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 726007
Portaria Nº 1.117 de 5 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/ 
1179410
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MarÉ Para-
ENSE” referente à iN 509/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora Maria dE 
fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº 32026/1 cargo: ag. administrativo, 
Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o servidor aNGElo 
SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº 5798595/1 cargo: Téc. Ges-
tão 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: 725525
Portaria Nº 1.118 de 5 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 
2021/1099674
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “PaiNEl dE 
arTE E cUlTUra” referente à iN 510/2021 - fcP, fiscal Titular, o servi-
dor aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº 5798595 car-
go: TEc. GESTÃo cUlTUral, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal 
Substituto a servidora: Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº 
32026/1 cargo: aG. adMiNiSTraTiVo, 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: 725532
Portaria Nº 1.124 de 8 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 
2021/1099707
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SolTaNdo 
o SoN” referente à iN 516/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor JoSÉ aU-
GUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº 57205072/2 cargo: aUXiliar 
oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto 
o servidor: PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº 5899706/1 
cargo: coordenador, 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: 725864
Portaria Nº 1.123 de 8 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 
2021/1258607
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
CULTURAL VIRTUAL 1ª EDIÇÃO CAPITÃO POÇO” referente à IN 515/2021 
- fcP, fiscal Titular, o servidor: raiMUNdo do Socorro MoraES dE 
alMEida, matrícula nº 5903311/1 cargo: coordENador, Setor/local 
de Trabalho: cGP, e como fiscal Substituto o servidor: PEdro HENriQUE 
cardoSo BraZ, matrícula nº 5899706, cargo: coordENador, Setor/
local de Trabalho: cMP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 725771
Portaria Nº 1.122 de 8 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 
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no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PAE 
2021/1256888
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEi-
ro cUlTUral VirTUal EdiÇÃo caMETá” referente à iN 513/2021 - fcP, 
fiscal Titular, o servidor PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº 
5899706 cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiscal 
Substituto o servidor: raiMUNdo do Socorro MoraES dE alMEida, 
matrícula nº 5903311/1 cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 725760
Portaria Nº 1.121 de 8 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 
2021/1099784
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “TaMBorES 
QUE caNTaM” referente à iN 514/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora: 
Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº 32026/1 cargo: aG. adMiNiS-
TraTiVo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o ser-
vidor: Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº 588124, cargo: TÉc. dE 
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: 725767
Portaria Nº 1.120 de 8 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 
2021/1118366
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ENTraNdo 
No MUNdo da MÚSica” referente à iN 512/2021 - fcP, fiscal Titular, a 
servidora: Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº 32026/1 cargo: aG. 
adMiNiSTraTiVo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto 
o servidor: Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº 588124, cargo: TÉc. 
dE 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: 725756
Portaria Nº 1.119 de 8 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/ 
1258618
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral VirTUal 2º EdiÇÃo caPiTao PoÇo” referente à iN 511/2021 
- fcP, fiscal Titular, o servidor : raiMUNdo do Socorro MoraES dE 
alMEida, matrícula nº 5903311/1 cargo: coordENador, Setor/local 
de Trabalho: cGP, e como fiscal Substituto o servidor: PEdro HENriQUE 
cardoSo BraZ, matrícula nº 5899706, cargo: coordENador, Setor/
local de Trabalho: cMP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 725737

.

.

errata
.

errata da portaria coletiva n° 1036 de 20 de outubro de 2021, 
publicada no doE 34.749 de 27/10/2021, a qual concede diárias a servi-
dores desta fcP,
onde se lê: portaria coletiva nº 1035 – cgp/daf/fcp de 26 de outubro de 
2021
Leia-se: portaria coletiva nº 1036 – cgp/daf/fcp de 26 de outubro de 2021
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 725641

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 517/2021
PaE: 2021/1179322
objeto: ProJETo “No EMBalo da cUlTUra”, no qual os artistas cEZar 
fariaS, MUKa, JoElSoN PaNToJa, iGor MENdES, Trio cHaMoTE, EU-
dES fraGa, MarQUiNHo MElodia, BlacKoUT, MEll PiNHEiro, dENNEr 
ciGaNo, BiNo, Trio lUZ dE TiETa se apresentarão formato digital – liVE 
e gravações de vídeos em m 15/11/2021, no Município de Belém/Pa das 
09h às 20h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 682/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00435; 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: MVc MaGNo ProdUÇÕES E EVENToS lTda, de nome fantasia 
fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$100.000,00
data: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 517/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 517/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 726001
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 510/2021
PaE: 2021/1099674
objeto: ProJETo “PaiNEl dE arTE E cUlTUra”, no qual os artistas MUKa, 
dENNEr ciGaNo, HEricK rafaEl, cEZar fariaS, carMEN PENicHE, Jo-
ElSoN PaNToJa, MEll PiNHEiro, BaNda NicoBaTES E oS aMadorES, 
GrUPo Trio cHaMoTE, BiNo, PirÔ, MarQUiNHo MElodia E BaNda, 
EUdES fraGa, BaNda BlacKoUT, SaNdro SaNdiM se apresentarão for-
mato digital – liVE e gravações de vídeos em 10/11/2021, no Município de 
Belém/Pa das 09h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 686/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano in-
terno: 21 dEMG 00303; 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: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$130.000,00
data: 05/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 510/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 510/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 725537
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 509/2021
PaE: 2021/1179410
objeto: ProJETo “MarÉ ParaENSE”, no qual os artistas afoNSo caPE-
lo, BaNda BaTidÃo, BalÉ folclÓrico da aMaZÔNia, carol alVES, 
GrUPo dE EXPrESSÕES ParafolclÓricaS frUToS do Pará, GrUPo o 
PEQUENo PrÍNciPE E a lENda da ESPada dE PraTa, GEMillY, HENri-
QUE E GaBriEl, JEff MoraES, JorGiNHo E BaNda, lUcaS liMa, NEGa 
lora, SaMY loUriNHo, TroPa do forrÓ se apresentarão formato digi-
tal – liVE e gravações de vídeos em 09/11/2021, no Município de Belém/
Pa das 09h às 22h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 687/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00437; 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: 05/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 509/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 509/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 725531
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 516/2021
PaE: 2021/1099707
objeto: ProJETo “SolTaNdo o SoN”, no qual os artistas MUKa, dEN-
NEr ciGaNo, HEricK rafaEl, cÉZar fariaS, carMEN PENiNcHE, iVaN 
NEVES, MEll PiNHEiro, BaNda NicoBaTES E oS aMadorES, GrUPo 
Trio cHaMoTE, BiNo, BaNda PirÔ, MarQUiNHo MElodia E BaNda, EU-
dES fraGa, BaNda BlacKoUT, SaNdro SaNdiM, iGor MENdES, GrUPo 
Trio dE TiETa se apresentarão formato digital – liVE e gravações de ví-
deos em 11 e 12/11/2021, no Município de ananindeua/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 677/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00304; 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: MVc MaGNo ProdUÇÕES E EVENToS lTda, de nome fantasia 
fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$150.000,00
data: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 516/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 516/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 725855
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 512/2021
PaE: 2021/1118366
objeto: ProJETo “ENTraNdo No MUNdo da MÚSica”, no qual os ar-
tistas ElMa MaUÉS, diEGo aBrEU, loS BrEGaS, aÇai laTiNo, rafEl 
SaNcHEZ, lUcaS E iroN, aNNY loPES, MEGa PoP SHoW, PaNKadÃo 
do forrÓ, Balada MiX, BEiJo dEla, BEiJo MolHado, cHiQUiNHo do 
acordEoN E BENiGNa SalSElSKi, forrÓ TUdÃo, MicHEllY aMador, 
KariNa BriTo se apresentarão formato digital – liVE e gravações de víde-
os em 13/11/2021, no Município de ananindeua/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 679/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8441; Plano interno: 21 df 
4049236; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$150.000,00
data: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 512/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 512/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 725758
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 511/2021
PaE: 2021/1258678
Objeto: PROJETO “BANZEIRO CULTURAL 2ª EDIÇÃO CAPITÃO POÇO”, no 
qual os artistas MoNiQUE Moral, oS BroTHErS, lEoZiNHo forroZEi-
ro, MaTHEUS cUNHa, BaNda rP2, GEMEoS do forro, KarliElSoN 
VaQUEiro, aNTÔNio MarcoS, forrÓ coMBaTE, farra dE VaQUEiro, 
lENNoN forroZEiro se apresentarão formato digital – liVE e gravações 
de vídeos em 10/11/2021, no Município de Belém/Pa das 09h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 689/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: 
103.000.8421 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 233267
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 aT ENTrETENiMENTo inscrita no cNPJ: 
43.599.806/0001-50, rB ProdUÇÕES inscrita no cNPJ: 41.373.884/0001-
07, aUTHENTica coNSUlToria, inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64
Valor Total: r$100.000,00
data: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 511/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 511/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 725755

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 514/2021
PaE: 2021/1099784
objeto: ProJETo “TaMBorES QUE caNTaM”, no qual os artistas MUKa, 
dENNEr ciGaNo, HEricK rafaEl, cÉZar fariaS, carMEN PENiNcHE, 
iVaN NEVES, MEll PiNHEiro, BaNda NicoBaTES E oS aMadorES, GrU-
Po Trio cHaMoTE, BiNo, BaNda PirÔ, MarQUiNHo MElodia E BaN-
da, EUdES fraGa, BaNda BlacKoUT, SaNdro SaNdiM, iGor MENdES, 
GrUPo Trio dE TiETa se apresentarão formato digital – liVE e gravações 
de vídeos em 12 e 13/11/2021, no Município de ananindeua/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 678/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8441; Plano interno: 21 dEMG 
00302; 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: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$150.000,00
data: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 514/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 514/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 725768
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 513/2021
PaE: 2021/1256888
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral VirTUal EdiÇÃo caMETá”, no 
qual os artistas: aNdErSoN GoMES, aNa GaBi, BEllETTi lEarT, BrE-
No oliVEira, JoÃo arrocHa, aNJiNHo do TEclado, Trio SaUdadE, 
liliaN KENMEr, KiM MarQUES se apresentarão formato digital – liVE e 
gravações de vídeos em 08/11/2021, das 11h às 18h no canal oficial do 
youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 680/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: 
103.000.8421 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 233267
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: cENTral arTÍSTica ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 13.717.656/0001-71 e aUTHENTica coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ: 26.959.836/0001-01
Valor Total: r$ 96.000,00
data: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 513/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 513/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 725765
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 515/2021
PaE: 2021/1258607
Objeto: PROJETO “BANZEIRO CULTURAL VIRTUAL 1ª EDIÇÃO CAPITÃO 
PoÇo”, no qual os artistas ZEZiNHo doS TEcladoS, KarliElSoN Va-
QUEiro, MaTHEUS cUNHa, MoNiQUE Moral, farra dE VaQUEiro, 
forrÓ coMBaTE, laiS criSTo, daNiEl araUJo, EliSEU rodriGUES, 
GEMEoS do forro, lEoZiNHo forroZEiro se apresentarão formato di-
gital – liVE e gravações de vídeos em 09/11/2021, no Município de capitão 
Poço/Pa das 13h às 01h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 688/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: 
103.000.8421 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 233267
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: aT ENTrETENiMENTo inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-
50, rB ProdUÇÕES inscrita no cNPJ: 41.373.884/0001-07, aUTHENTica 
coNSUlToria, inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64
Valor Total: r$150.000,00
data: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 515/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 515/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 08/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 725775
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.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1112 – cGP/daF/FcP de 05 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos ter-
mos 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 2021/1250778, datado de 
03/11/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão acompanhar e fiscalizar o Projeto CANTOS 
DA NOSSA TERRA – atendendo ao oficio 2822/2021 – CCG/Casa Civil – 
Processo 2021/1230100, conforme programação anexa nos autos, que 
acontecerá no Município de Mojú, no período de 14 à 15 de novembro de 
2021.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE 5935624/2 aSSESSor

14 a 15/11/2021 1 ½GilVaNdro MElo da SilVa 5952204/1 MoToriSTa

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

Protocolo: 725649

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

errata
.

errata do terMo de coMProMisso Nº. 012/2021-FcG
Publicado no doE nº 34.759 de 08.11.2021 - Protocolo: 725327.
Nome: JHoNaTHaN TorQUaTo MENdES PErEira
onde se lê: Programa de trabalho – 47201 13 363 1501 e aT: 8507 – fT: 
0101
Leia- se: Programa de trabalho – 47201 13 362 1509 e aT: 8906 – fT: 
0261
autorização: Processo nº. 2021/1144042
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 725729

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
cotaÇÃo eLetrÔNica 11/2021
ProcESSo 2021/876725
o ordenador de despesas da SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicaÇÃo 
– SEcoM, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamen-
to no decreto N° 2.168 de 10 de março de 2010, o qual institui o Sistema 
de cotação Eletrônica de Preços para aquisição de bens e contratação de 
serviços de pequeno valor, por dispensa de licitação, em razão do valor, 
previstas nos incisos i e ii e Parágrafo Único do art. 24 da lei federal N° 
8.666/93, lei federal nº 9.648, de 1998, e conforme parecer jurídico cons-
tante no Processo administrativo n° 2021/876725, rESolVE HoMoloGar 
a decisão do coordenador PEdro ViTor SilVa rodriGUES, referente 
à cotação Eletrônica n° 11/2021, que objetiva a aquisição de Máscaras 
N95-Pff2 e álcool Etílico 70°; com base nos elementos constantes no pro-
cesso correspondente, a empresa:
loTE ÚNico
iTEM 01 – Máscara Hospitalar N95 Pff2 c/ anvisa KN95 classe S.
Quantidade: 1000 und.
Valor unitário: r$ 2,11 (dois reais e onze centavos)
Valor total: r$ 2.110,00 (dois mil cento e dez mil reais)
iTEM 02 – álcool Etílico Hidratado 70° iNPi, 1 litro, (70% em massa de 
álcool e 
30% em massa de água).
Quantidade: 120 und.
Valor unitário: R$ 7,03 (sete reais e três centavos)
Valor total: R$ 843,60 (oitocentos e quarenta e três reais e sessenta cen-
tavos)

EMPrESa: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda.
cNPJ: 21.581.445/0001-82
VALOR GLOBAL: R$ 2.953,60 (dois mil novecentos e cinquenta e três reais 
e sessenta centavos).
Belém, 09 de novembro de 2021.
HaMilToN PiNHEiro da coSTa JUNior
ordenador de despesas/SEcoM

Protocolo: 725973

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
cotaÇÃo eLetrÕNica 11/2021
ProcESSo 2021/876725
o coordenador, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas atra-
vés da PorTaria N° 716 de 04 de dezembro de 2020, e observadas as dis-
posições por determinação do decreto N° 2.168 de 10 de março de 2010, 
o qual institui o Sistema de cotação Eletrônica de Preços para aquisição de 
bens e contratação de serviços de pequeno valor, por dispensa de licitação, 
em razão do valor, previstas nos incisos i e ii e Parágrafo Único do art. 
24 da lei federal N° 8.666/93, lei federal nº 9.648, de 1998, rESolVE 
adJUdicar, conforme lei N° 8.666/1993, decreto Estadual N° 2.168 de 
10 de março de 2010, art 5°, instrução Normativa N° 001/2012, a cota-
ção Eletrônica n° 11/2021, objetiva a aquisição de Máscaras N95-Pff2 e 
álcool Etílico 70°, para atender as necesidades da Secretaria de Estado de 
comunicação (SEcoM) Belém/Pa; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a empresa:
loTE ÚNico
iTEM 01 – Máscara Hospitalar N95 Pff2 c/ anvisa KN95 classe S.
Quantidade: 1000 und.
Valor unitário: r$ 2,11 (dois reais e onze centavos)
Valor total: r$ 2.110,00 (dois mil cento e dez mil reais)
iTEM 02 – álcool Etílico Hidratado 70° iNPi, 1 litro, (70% em massa de 
álcool e 
30% em massa de água).
Quantidade: 120 und.
Valor unitário: R$ 7,03 (sete reais e três centavos)
Valor total: R$ 843,60 (oitocentos e quarenta e três reais e sessenta cen-
tavos)
EMPrESa: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda.
cNPJ: 21.581.445/0001-82
VALOR GLOBAL: R$ 2.953,60 (dois mil novecentos e cinquenta e três reais 
e sessenta centavos).
Belém, 09 de novembro de 2021.
PEdro ViTor SilVa rodriGUES
coordenador – PorTaria N° 716 de 04 de dezembro de 2020.

Protocolo: 725951

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 771 de 05 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 2021/1258678/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 6 ½ (seis diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Santarém nos dias 08 a 14 de novembro de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MaTrÍcUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 772 de 05 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 2021/1258469/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 6 ½ (seis diárias e meia), que irá se 
deslocar para os municípios de altamira, itaituba e Novo Progresso nos 
dias 05 a 11 de novembro de 2021, para produção de conteúdo e cobertura 
nas redes sociais do governo do Pará.
NoME: ana carla lima da conceição
MaTrÍcUla: 6402893
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 775 de 08 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 2021/1152198/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que por 
motivo de cancelamento do vôo do dia 17/10/21 foi necessário permanecer 
por mais um dia 18/10/2021 no município de São félix do Xingu.
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
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Portaria Nº 773 de 04 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 2021/1258400/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 6 ½ (seis diárias e meia), que irá se 
deslocar para os municípios de altamira, itaituba e Novo Progresso nos 
dias 05 a 11 de novembro de 2021, para produção de conteúdo e cobertura 
nas redes sociais do governo do Pará.
NoME: Wagner luiz da Silva Pinheiro júnior
MaTrÍcUla: 5957661
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 774 de 05 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 2021/1258658/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 6 ½ (seis diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de altamira nos dias 08 a 14 de novembro de 
2021, para cobertura da pauta jornalística para o Governo do Estado do 
Pará.
NoME: rodrigo Pinheiro rodrigues
MaTrÍcUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 726066

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

Diário Oficial Nº 34.756, pág. 66
Quinta-feira, 04 de novembro de 2021
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 022/2021
ProcESSo Nº 2021/867496
Publicação nº 723601
oNde se LÊ: à empresa: coNNEcTa coMErcio dE iNforMáTica E TE-
lEcoM lTda
Leia-se: à empresa: MaXXcard adMiNiSTradora dE carTÕES lTda

Protocolo: 725512

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 360/2021, de 08 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 30/2021 do GaB/fUNTElPa,
de 05/11/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/1264242 de 05/11/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor HilBErT Hil car-
rEira do NaSciMENTo, matrícula n.º 5945805/1, ocupante do cargo em
comissão de PrESidENTE, para custear despesas com viagem a Brasília, 
no período de 23/11/2021 a 25/11/2021 com objetivo de participar do 
Encontro da rede Nacional de comunicação Pública-2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 726016

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 085/2021 - GaB saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEfM Prof ZUliMa VErGoliNo diaS - USE 15, concedida 
à servidora abaixo relacionada, vice-diretora da referida Unidade Escolar.

a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2021/857838-PaE,
rESolVE
arT. 1° - aUToriZar a VicE-dirETora da EScola EEfM Prof ZUliMa 
VErGoliNo diaS, localizada no município de ananindeua, jurisdicionada 
à USE 15, a receber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade 
Escolar referente ao exercício de 2021, podendo executar as seguintes 
transações: efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extra-
tos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/contra ordenar, cancelar, 
baixar cheques e efetuar transferências.

MUNicÍPio SETor SErVidor (a) MaTrÍcUla cPf
aNaNiNdEUa - USE 15 EEEfM Prof ZUliMa VErGoliNo diaS aNdrEa SilVa dE liMa 5465044-1 423.365.462-72

arT. 2° - fica expressamente proibido ao servidor: solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação.
arT. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Secretaria adjunta de Ensino, Belém, 28 de outubro de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 725545

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa assistÊNcia
NoME: daNiElli dE MEdEiroS PiNHEiro
coNcESSao: 13 diaS
PEriodo: 19/12/20 a 31/12/20
MaTricUla: 54194683/3 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE lUiZ dirEiTo/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 70693
NoME: daNiElli dE MEdEiroS PiNHEiro
coNcESSao: 13 diaS
PEriodo: 19/12/20 a 31/12/20
MaTricUla: 54194683/3 carGo: Prof
loTacao: EE JoSE riBEiro/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 70693
NoME: iZaBEl criSTiNa MarTiNS dE MoraES BiTTENcoUrT
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 10/05/21 a 08/06/21
MaTricUla: 5308860/2 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: dEP iNSP doc EScolar/BElEM
laUdo MEdico: 74817
NoME: iZaBEl criSTiNa MarTiNS dE MoraES BiTTENcoUrT
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 22/02/21 a 23/03/21
MaTricUla: 5308860/2 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: dEP iNSP doc EScolar/BElEM
laUdo MEdico:  72468
NoME: lariSSa roBErTa diaS BaNHoS caSTro
coNcESSao: 30
PEriodo: 03/04/21 a 02/05/21
MaTricUla: 57232071 carGo: TEc GESTao
loTacao: diV aSSiST SErVidor/BElEM
laUdo MEdico: 74768 PUBlicar

Protocolo: 725732
LiceNÇa saÚde
NoME: claUdia SarMENTo
coNcESSao: 135 diaS
PEriodo: 01/08/21 a 13/12/21
MaTricUla: 57213442/1 carGo: MErENdEira
loTacao: EE Maria aMaral/caSTaNHal
laUdo MEdico: 80471
NoME: criSTiaN carla dE JESUS roMEro
coNcESSao: 64 diaS
PEriodo: 04/10/21 a 06/12/21
MaTricUla: 57218335/1 carGo: Prof
loTacao: EE Prado loPES ViNc/cUrraliNHo
laUdo MEdico: 80510
NoME: ElMo ricardo MENdES Vidal
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 06/09/21 a 04/12/21
MaTricUla: 57217712/1 carGo: Prof
loTacao: EE JUlia SEffEr/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 80478
NoME: HEldilEia JEaNE PElaES dE oliVEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 23/09/21 a 21/12/21
MaTricUla: 57202358/2 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo MEdico: 80514
NoME: HEldilEia JEaNE PElaES dE oliVEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 23/09/21 a 21/12/21
MaTricUla: 57202358/1 carGo: Prof
loTacao: EE acY JESUS PErEira/BElEM
laUdo MEdico: 80514
NoME: iSaBEllE TaTHiaNE SilVa rodriGUES dE oliVEira
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 01/09/21 a 30/09/21
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MaTricUla: 57217730/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: EE aUG MEira/BElEM
laUdo MEdico: 80200
NoME: JoSE aNToNio MorEira JUNior
coNcESSao: 62 diaS
PEriodo: 20/09/21 a 20/11/21
MaTricUla: 57222673/1 carGo: Prof
loTacao: EE ViScoNdE fraNco/BElEM
laUdo MEdico: 80595
NoME: lUciaNa lUZ SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 10/09/21 a 08/11/21
MaTricUla: 57210391/1 carGo: SErVENTE
loTacao: EE Maria MalHEiroS/iriTUia
laUdo MEdico: 80597
NoME: lUciaNa NaZarE dE MiraNda MaGNo
coNcESSao: 150 diaS
PEriodo: 01/09/21 a 28/01/22
MaTricUla: 469319/1 carGo: Prof
loTacao: EE STo afoNSo/BElEM
laUdo MEdico: 80508
NoME: MarGarETHE dE frEiTaS corrEa
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 18/08/21 a 01/10/21
MaTricUla: 57213720/2 carGo: TEc GESTao
loTacao: UT aSTErio caMPoS/BElEM
laUdo MEdico: 80309
NoME: Madai da cUNHa oliVEira
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 23/09/21 a 21/11/21
MaTricUla: 54188090/2 carGo: Prof
loTacao: EE dE TESSaloNica/iriTUia
laUdo MEdico: 80588
NoME: Marcia criSTiNa TaVarES lEao
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 13/09/21 a 27/10/21
MaTricUla: 5194342/3 carGo: Prof
loTacao: UT JoSE aZEVEdo/BElEM
laUdo MEdico: 80590
NoME: Maria HElENa dE liMa aood
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 07/09/21 a 05/11/21
MaTricUla: 57226333/2 carGo: Prof
loTacao: diV lEG ENQUadraMENTo/BElEM
laUdo MEdico: 80587
NoME: roSEaNE do Socorro Garcia dUarTE
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 15/09/21 a 13/12/21
MaTricUla: 5783968/2 carGo: Prof
loTacao: EE SalESiaNa TraBalHo/BElEM
laUdo MEdico: 80567
NoME: raiMUNda Maria lEao cUNHa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 21/09/21 a 19/11/21
MaTricUla: 454974/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: cEN c Ed aTENd PESS SUrdEZ/BElEM
laUdo MEdico: 80594

Protocolo: 725740

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1657/2021-GaB/sedUc de 28.09.2021, 
PUBlicada No doE Nº 34.715 dE 29.09.2021
oNde se LÊ: cPf: 17581184234
NoME: MariNEidE riBEiro loBaTo
MaTrÍcUla: 601993
Leia-se: cPf: 35443901249
NoME: MarcilEidE BiTENcoUrT da SilVa MarTiNS
MaTrÍcUla: 5889888
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 725538

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
r e V o G a Ç Ã o
ProcESSSo Nº 518285/2021
a Secretaria de Estado de Educação/SEdUc, através do Núcleo de licitação 
– Nlic comunica aos interessados a rEVoGaÇÃo do PrEGÃo ElETrÔNico 
Nº 007/2021-Nlic/SEdUc, considerando o teor do parecer da assessoria 
Jurídica e autorizo da Secretária de Estado de Educação, com fundamento 
no art. 49, da lei nº 8.666/93 c/c art. 50 do decreto federal nº 10.024/19.
Belém, 08 de novembro de 2021.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 725924

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.: 9451/2021 de 08/11/2021
de acordo com o processo nº 1266467/2021
designar HairEPraMrE WarHYrE KoJiPoKTi ParKaTEJE, Matrícula nº 
5950889/1, Professor Nivel Medio, para responder interinamente pela fun-
ção de diretor da EiEEifM Kuxware Kriamrentije/Bom Jesus do Tocantins, 
a contar de 09/11/2021.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.: 9405/2021 de 04/11/2021
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora TaTiaNa 
ViaNa faNJaS, matricula Nº57208441/1, Especialista em Educação, lotada 
na EEEf do outeiro/icoaraci, no período de 14/10/2021 a 13/10/2023.
Portaria Nº.: 9406/2021 de 04/11/2021
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora TaTiaNE 
doS SaNToS PorTEla PErEira, matricula Nº57211179/1, Merendeira, 
lotada na EEEf colegio São Pio X/capanema, no período de 31/10/2021 
a 30/10/2023.
caNceLar a LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.: 9432/2021 de 05/11/2021
cancelar , a contar de 04/10/2021a licença para Tratar de interesse Par-
ticular, concedida atraves da PorTaria Nº 5643/2020 de 17/08/2020, da 
servidora WaldiZE MoTa dE aNdradE, matricula Nº 57225709/2, Espe-
cialista em Educação, lotada na EEEf Santa Helena/Belém.
reVoGar
Portaria N.º: 7788/2021 de 05/11/2021
revogar, a contar de 01/11/2021, a cessão para a EScola dE GoVErNaN-
Ça PUBlica do ESTado do Pará, da servidora lidiaNE MElo dE MEdEi-
roS, matricula nº 57212206/1, auxiliar operacional, concedida através 
da PorTaria Nº 5752/2020 de 31/08/2020, sem ônus para o Órgão de 
origem.
Portaria Nº.:7786/2021 de 04/11/2021
i- revogar, a contar de 03/11/2021, a PorTaria Nº 7768 de 30/09/2021, 
que concedeu Gratificação de Tempo Integral,no percentual de 60 %, a 
servidora lEila Mara loPES BaraTa, matrícula nº 5759234/2, Tecnico 
em Gestão Publica, lotada na divisão de Prestação de contas, nesta Se-
cretaria
II- Conceder, a contar de 03/11/2021, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao servi-
dor PaUlo roNaldo TaVarES da SilVa, matrícula Nº 7060164/1,assist 
administ., lotado na EE Graziela Moura ribeiro/Belém, em substituição a 
servidora mencionado no item anterior.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 9427/2021 de 05/11/2021
Nome: clEY rocHa da coSTa
Matrícula:80845249/1 cargo:Professor
lotação:depto. Educacional de ativ. fisicas/Belém
Período:01/02/22 a 01/04/22
Triênios:09/01/07 a 08/01/10
Portaria Nº. 9428/2021 de 05/11/2021
Nome: lia BarilE carValHo da SilVa
Matrícula:57203231/1 cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:23/11/21 a 21/01/22 – 22/01/22 a 22/03/22
Triênios:04/09/11 a 03/09/14 – 04/09/14 a 03/09/17
Portaria Nº. /2021 de 04/11/2021
Nome: Marcia aParEcida loPES dE QUEiroZ
Matrícula:5657903/2 cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:13/11/21 a 11/01/22 – 12/01/22 a 12/03/22
Triênios:28/04/09 a 27/04/12 – 28/04/12 a 27/04/15
Portaria Nº. 9400/2021 de 04/11/2021
Nome: aNa riTa MiraNda airES
Matrícula:5087112/1 cargo:datilografo
lotação: EEEfM Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
Período:01/11/21 a 30/12/21
Triênios:18/06/08 a 17/06/11
Portaria Nº.9439/2021 de 08/11/2021
Nome:ElY do Socorro BraBo daNTaS
Matrícula:5377765/1cargo:assist.administrativo
lotação:EEEfM.Ns.Sr.da conceição aparecida/Belém
Período:01/11/2021 a 30/12/2021
Triênios:02/07/2007 a 01/07/2010
Portaria Nº.9440/2021 de 08/11/2021
Nome:diorlaNdo MEirElES doS SaNToS
Matrícula:57210943/1cargo:Vigia
Lotação:5ª URE/Santarém
Período:01/11/2021 a 30/12/2021
Triênios:29/12/2011 a 28/12/2014
Portaria Nº.9441/2021 de 08/11/2021
Nome:Maria do Socorro SoUZa aMPUEro
Matrícula:7004133/3cargo:Espec. em Educação
lotação:conselho Estadual de Educação/Belém
Período:13/11/2021 a 11/01/2022
Triênios:31/07/2015 a 30/07/2018
Portaria Nº.9379/2021 de 04/11/2021
Nome:NEUSa Maria TEiXEira da SilVa
Matrícula:353078/1cargo:Professor
lotação:EE.Marluce Pacheco ferreira/Belém
Período:01/11/2021 a 30/12/2021-31/12/2021 a 28/02/2022
Triênios:23/02/1989 a 22/02/1992-23/02/1992 a 22/02/1995
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LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:9385/2021 de 04/11/2021
conceder licença lUTo a carMEM lUcia da cUNHa fiGUEirEdo, matri-
cula nº 383783/1, Escrevente datilografo, lotada na divisão de Pagamen-
to/Belém, no período de 18/08/2021 a 25/08/2021.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.: 9387/2021 de 04/11/2021
conceder licença Maternidade a aVila PiNHEiro lEao, matricula nº 
5961670/1,Professor, lotada na EE Jeronimo Milhomem Tavares/limoeiro 
do ajuru, no período de 21/09/2021 a 19/03/2022.
Portaria Nº.: 9398/2021 de 04/11/2021
conceder licença Maternidade a lariSSa SiQUEira da SilVa, matricula 
nº 5924384/1,Professor, lotada na EEEfM Prof Jorge lopes raposo/icoara-
ci, no período de 28/09/2021 a 26/03/2022.
Portaria Nº.:9373/2021 de 04/11/2021
conceder licença Maternidade a lYdiaNE rodriGUES dE aMoriM, matri-
cula nº 57221167/1,Professor, lotada na EE Prof Maria elizete fona Nunes/
Breves, no período de 10/09/2021 a 08/03/2022.
Portaria Nº.:9371/2021 de 04/11/2021
conceder licença Maternidade a alcioNE Maria MElo aMoriM, matricula 
nº 5944004/1,Professor, lotada na EE Prof argentina Pereira/Bragança, no 
período de 08/10/2021 a 05/04/2022.
Portaria Nº.:9372/2021 de 04/11/2021
conceder licença Maternidade a EVila lorENa da SilVa NaSciMENTo, 
matricula Nº 5952391/1,Professor, lotada na EE Virginia alves da cunha/
Belém, no período de 23/07/2021 a 18/01/2022.
licENÇa PaTErNidadE
Portaria Nº.: 9386/2021 de 04/11/2021
conceder licença Paternidade a odailSoN doS SaNToS Maia, matricula 
nº 5810493/1,Professor, lotada na EE Gonçalves dias/Santarem, no perío-
do de 13/10/2021 a 22/10/2021.
Portaria Nº.:9375/2021 de 04/11/2021
conceder licença Paternidade a PaUlo lUcio GaMa da SilVa, matricula 
nº 6317375/2, Professor, lotado na EEEFM. Prof.Mª de Nazare Cezar Pi-
nheiro/Bragança, no período de 20/07/2021 a 29/07/2021.
Portaria Nº.:9374/2021 de 04/11/2021
conceder licença Paternidade a roBSoN da SilVa liMa, matricula nº 
5941606/1, Vigia, lotado na EE. oscarina Penalber/ananindeua, no período 
de 26/08/2021 a 04/09/2021.
aProVaÇÃo da escaLa de Ferias
Portaria Nº.: 9407/2021 de 05/11/2021
Nome:MarcoS HErNaNE MUNHoZ coSTa
Matrícula:771082/1Período:20/12/21 a 18/01/22 Exercício:2021
Unidade:div. de Patrimonio Mobiliario/Belém
Portaria Nº.: 9381/2021 de 04/11/2021
Nome:VEra do Socorro QUarESMa MaGalHaES
Matrícula:733253/1Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2021
Unidade:div. de informação e documentação/Belém
Portaria Nº.: 9388/2021 de 05/11/2021
Nome:roSEMarY SaNToS doS rEiS
Matrícula:5163498/1Período:08/12/21 a 07/12/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de finanças/Belém
Portaria Nº.: 9408/2021 de 05/11/2021
Nome:HElENa da coNcEiÇÃo BaSToS GoMES dE carValHo
Matrícula:54180122/2Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2020
Unidade:assessoria Juridica/Belém
Portaria Nº.:9376/2021 de 04/11/2021
Nome:PaUlo SErGio dE oliVEira alVarES
Matrícula:54183254/2Período:01/12/21 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE. antonia Paes da Silva/Belém
Portaria Nº.:9377/2021 de 04/11/2021
Nome:BENEdiTa loBaTo BaHia
Matrícula:57208976/1Período:01/12/21 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE. antonia Paes da Silva/Belém
Portaria Nº.:9378/2021 de 04/11/2021
Nome:GHiSlaiNE Maria BEZErra lEiTE
Matrícula:5940427213157/1Período:09/12/21 à 07/01/22Exercício:2021
Unidade:EE.deodoro de Mendonça/Belem
Portaria Nº.:9390/2021 de 04/11/2021
Nome:BrUNa alicE MoraES dE SoUSa coSTa
Matrícula:57214518/1Período:01/12/21 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.Padre Eduardo/Mosqueiro
Portaria Nº.:9391/2021 de 04/11/2021
Nome:Nilda do Socorro loPES dE SoUZa
Matrícula:328472/1Período:01/12/21 à 01/12/22Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Virignia da cunha/Belém
Portaria Nº.:9392/2021 de 04/11/2021
Nome:VaNESSa alcaNTara cardoSo MENdES
Matrícula:57194853/2Período:15/12/21 à 28/01/22Exercício:2020
Unidade:EE.Princesa izabel/ananindeua
Portaria Nº.:9393/2021 de 04/11/2021
Nome:aNa lUcia MoNTEiro da cUNHa
Matrícula:492116/2Período:01/12/21 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Min.alcides carneiro/ananindeua
Portaria Nº.:9394/2021 de 04/11/2021
Nome:cacilMa NEVES liNo
Matrícula:5790999/3Período:25/11/21 à 24/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Nossa Senhora de Guadalupe/icoaraci
Portaria Nº.:9395/2021 de 04/11/2021
Nome:Maria lUcia lEÃo alEXaNdriNo
Matrícula:57208701/1Período:01/12/21 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE.Mario Barbosa/Belém

Portaria Nº.:9435/2021 de 05/11/2021
Nome: GErSiaNE PaZ da SilVa aSSiS
Matrícula:5779065/1 Período:03/01 à 17/01/22Exercício:2021
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria Nº.:9436/2021 de 05/11/2021
Nome: claUdio oliVEira NEGrEiroS
Matrícula:942073/1 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2019
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria Nº.:9430/2021 de 05/11/2021
Nome: JoSÉ doMiNGoS fariaS fiGUEirEdo
Matrícula:183105/1 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria Nº.:9431/2021 de 05/11/2021
Nome: Marco aNToNio caMPoS da coNcEiÇÃo
Matrícula:57232093/1 Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2020
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria Nº.:9433/2021 de 05/11/2021
Nome: EdiNaldo SoUZa E SilVa
Matrícula: 57216801/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria Nº.:9434/2021 de 05/11/2021
Nome: SUElEN PaTricia BaraTa PErEira
Matrícula: 5938666/2Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:Diretoria de Assistência ao Estudante/Belém
Portaria Nº.:9429/2021 de 05/11/2021
Nome: alMir JoSÉ dE oliVEira
Matrícula: 5128706/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:Diretoria de Assistência ao Estudante/Belém
Portaria Nº.:1904/2021 de 04/11/2021
Nome: VEralUcia dE araUJo QUarESMa
Matrícula:5902181/1 Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Profº Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.:324/2021 de 05/11/2021
Nome: cidilEa SaNToS BraNdÃo
Matrícula: 5951087/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EE Profª Maria Amélia da Silva Costa/Barcarena
Portaria Nº.:1903/2021 de04/11 /2021
Nome: Maria GraciNETE SaNToS dE MElo
Matrícula: 6009269/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria Nº.:323/2021 de 05/11/2021
Nome:EMMElY NaZarE raMoS doS rEiS
Matrícula:57214700/1Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2020
Unidade:EE Jose Maria Machado/Barcarena
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:9426/2021 de 05/11/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 5284/2020 de 06/08/2020, que conce-
deu 60 dias de licença especial, no período de 04/05/2020 a 02/07/2020, 
referente ao trienio de 09/01/2007 a 08/01/2010, a servidora clEY rocHa 
da coSTa, matricula 80845249/1,Professor,lotada no departamento Edu-
cacional de atividades fisicas/Belém.

Protocolo: 726046

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
E- Protocolo nº 2021/814976
Portaria N° 2217/21, de 04 de novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) faBrÍcio adaM BaSToS MarTiNS, id. fun-
cional nº 57215397/1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B - iii, lotado 
na dirEToria dE PlaNEJaMENTo ESTraTÉGico, Progressão funcional 
por merecimento/avaliação de desempenho, período aquisitivo 2019/2021, 
para referência IV da Classe B, do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, 
integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 27.07.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/851032
Portaria N° 2220/21, de 05 de novembro de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Miria TENÓrio PicaNÇo, id. funcional nº 
54189957/ 2, cargo de Técnico em odontologia B - iii, lotado na coordE-
Nadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão funcional por me-
recimento/avaliação de desempenho, período aquisitivo 2019/2021, para 
referência IV da Classe B, do cargo de Técnico em Odontologia, integrante 
do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacio-
nais da UEPA, com vigência retroativa a contar de 05.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E- Protocolo nº 2021/948459
Portaria N° 2224/21, de 05 de novembro de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SilVaNa SaNToS da coSTa loBaTo, id. 
funcional nº 5898129/1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B - ii, lo-
tado na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, Progressão 
funcional por merecimento/Qualificação Profissional – Conclusão de Curso 
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de Ensino Superior, para referência IV da Classe B, do cargo de AGENTE 
adMiNiSTraTiVo, integrante do quadro permanente de servidores Téc-
nicos, Administrativos e Operacionais da UEPA, com vigência retroativa a 
contar de 27.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 725802
coNcessÃo de aUXÍLio tese/ dissertaÇÃo.
E- Protocolo nº 2021/1028665
Portaria N° 2222/21, de 05 de novembro de 2021.
coNcEdEr auxílio Tese/dissertação ao(a) servidor(a) lEaNdro dE aSSiS 
SaNToS da coSTa, id. funcional nº 55590177/ 3, cargo de ProfESSor 
aUXiliar, lotado no caMPUS dE TUcUrUÍ, referente à defesa de disser-
tação de Mestrado na Universidade do Estado do Pará, correspondente a 
80% sobre o vencimento base do docente.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 725803
reMoÇÃo de serVidor
E- Protocolo nº 2021/1153295
Portaria N° 2139/21, de 27 de outubro de 2021.
rEMoVEr, o(a) servidor(a) MYlENE cUNHa dE MElo caliXTo, id. funcio-
nal n° 5900293/ 4, cargo de TÉcNico a, da coordenadoria administrativa 
do campus ii, para a coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii, 
a contar de 01.10.2021, com fins de regularização funcional.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 725808
rescisÃo coNtratUaL.
E- Protocolo nº 2021/1207392
Portaria N° 2227/21, de 05 de novembro de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do Es-
tado do Pará, e o(a) servidor(a) daNiEllY da SilVa QUarESMa, id. fun-
cional nº 5932164/2, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE ENGENHaria dE ProdUÇÃo, a contar de 30.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 725805

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
E- Protocolo nº 2021/1173256
Portaria N° 2215/21, de 04 de novembro de 2021
dESiGNar, os servidores desta iES abaixo relacionados, para comporem a 
coordENaÇÃo E VicE-coordENaÇÃo do ProGraMa dE PÓS-GradU-
AÇÃO EM EDUCAÇÃO do Centro de Ciências Sociais e Educação da UEPA, 
referente ao biênio – 2022/2024, a contar de 02.01.2022.
coordENador MaTrÍcUla
MarTa GENU SoarES  6011888/3
VicE-coordENador
JoSE aNcHiETa dE oliVEira BENTES  5380286/3
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 725810

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao coNtrato
Pae Nº 2021/943097– UePa
Processo originário n. 2018/297381–UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 036/2019 – UePa
Nº terMo: 2
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 05/11/2021
MOTIVO: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste
JUSTIFICATIVA: Prorrogar o prazo de vigência e reajustar o valor do con-
trato n. 036/2019-UEPa
Valor do TErMo: r$ 114.221,06 (cento e catorze mil e duzentos e vinte 
e um reais e seis centavos)
iNÍcio da ViGÊNcia : 05/11/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 04/11/2022
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201 12 364 1506 8870
Elemento de despesa: 339030
fonte do recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 19.518.277/0001-39
NoME: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElariaS EirEli
loGradoUro: aV dUQUE dE caXiaS, n° 1197, letra a,
Bairro: Marco
cEP: 66.093-029,
cidadE: Belém
Uf: Pa
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 726015

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/1092299
Nº da disPeNsa:  36/2021
daTa da aSSiNaTUra: 08/11/2021
ParTES/ coNTraTada: MolEcUlar BioTEcNoloGia lTda
cNPJ: 15.562.934/0001-94
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de pes-
quisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira 
faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: rua Japão, 100, alto Barroco. cEP: 30.431-048. Belo Hori-
zonte/MG.
Valor: r$ 1.806,04 (mil, oitocentos e seis reais e quatro centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 0301006579
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.6668/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓ-
rio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da MolEcUlar BioTEcNoloGia lTda para aquisição de ma-
terial de consumo, para apoio de projetos de pesquisa individuais, apro-
vados no Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 
002/2016, que estimulem a integração entre os grupos de pesquisa da 
UEPA , conforme especificações constantes do Termo de Referência, a ser 
realizado no município de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, 
XXi da lei nº 8.6668/93.
Belém, 08 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 725786
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/1092299
Nº da disPeNsa:  37/2021
daTa da aSSiNaTUra: 08/11/2021
ParTES/ coNTraTada: rlV coMErcio dE ProdUToS Para laBoraTo-
rioS EirEli
cNPJ: 34.345.724/0001-99
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de pes-
quisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira 
faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: rua danilo Glauco Pereira Villagelein, 90. Jardim campos Eli-
seos. cEP: 13.060-045. campinas/SP.
Valor: r$ 2.727,83 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e 
três centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 0301006579
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.6668/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓ-
rio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da rlV coMErcio dE ProdUToS Para laBoraTorioS EirE-
li para aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de pes-
quisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira 
faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPA , conforme especificações constantes do Termo de 
Referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamento 
legal no art. 24, XXi da lei nº 8.6668/93.
Belém, 08 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 725787
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/1092299
Nº da disPeNsa:  38/2021
daTa da aSSiNaTUra: 08/11/2021
ParTES/ coNTraTada: roGEria aParEcida cardoSo
cNPJ: 71.841.456/0001-22
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de pes-
quisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira 
faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: rua Gastão Vieira, 150, Sala 01. Parque Santa felicia Jar-
dim. cEP: 13.562-410. São carlos/SP..
Valor: r$ 2.207,10 (dois mil, duzentos e sete reais e dez centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 0301006579
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.6668/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
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terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓ-
rio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da roGEria aParEcida cardoSo para aquisição de material 
de consumo, para apoio de projetos de pesquisa individuais, aprovados no 
Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, 
que estimulem a integração entre os grupos de pesquisa da UEPa , con-
forme especificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado 
no município de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, XXi da lei 
nº 8.6668/93.
Belém, 08 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 725788
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/1092299
Nº da disPeNsa:  35/2021
daTa da aSSiNaTUra: 08/11/2021
ParTES/ coNTraTada: diViNa MEd HoSPiTalar EirEli
cNPJ: 23.180.650/0001-61
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de pes-
quisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira 
faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: Passagem P1, 10, rua SN4, Quadra P. Marambaia. cEP: 
66.623-350. Belém/Pa..
Valor: r$ 11.375,45 (onze mil, trezentos e setenta e cinco reais e qua-
renta e cinco centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 0301006579
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.6668/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓ-
rio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da diViNa MEd HoSPiTalar EirEli para aquisição de ma-
terial de consumo, para apoio de projetos de pesquisa individuais, apro-
vados no Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 
002/2016, que estimulem a integração entre os grupos de pesquisa da 
UEPA, conforme especificações constantes do Termo de Referência, a ser 
realizado no município de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, 
XXi da lei nº 8.6668/93.
Belém, 08 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 725783

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2021/263998
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico N° 30/2021/UEPa, cujo objeto é a aquisição de Mate-
riais de consumo, para atender as necessidades das atividades do centro 
Especializado em reabilitação – cEr iii, na oficiNa orToPÉdica fiXa da 
Universidade do Estado do Pará.
a empresa vencedora do certame foi:
• 518.277/0001-39 - PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EI-
rEli, Grupos G1, G2 e G5. Valor da proposta r$ 57.940,56.
Grupo cancelado: G3.
Grupo deserto: G4.
Belém, 08 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 725544
Processo nº 2018/549807
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de ges-
tor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico N° 01/2021/UEPa, cujo objeto é registro de Preços, 
com validade de 12 (doze) meses, para aquisição eventual e futura de 
Material Permanente (laboratório) para atender as necessidades da Uni-
versidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
• 00.584.060/0001-07 – ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, 
item10 (Valor da proposta r$ 18.599,00).
• 01.199.377/0001-84 – AZEHEB INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
lTda, itens 24 e 37 (Valor da proposta r$ 5.213,96).
• 01.424.128/0001-45 – LUIZ TADEO DAMASCHI, Item 97 (Valor 
da proposta r$ 20.480,55).
• 04.196.357/0001-48 – LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPorTaÇÃo lTda, itens 20 e 44 (Valor da proposta r$ 7.200,00).
• 05.094.718/0001-08 – LOCCUS DO BRASIL LTDA, Itens 25 e 33 
(Valor da proposta r$ 7.985,00).
• 05.869.012/0001-70 – SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORA-
TorioS EirEli, item 115 (Valor da proposta r$ 15.995,00).

• 08.334.592/0001-90 – BRASIL 3B SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO E 
EXPorTaÇÃo lTda, itens 62, 71, 91, 101, 105, 106, 110, 111, 132, 133, 
135 e 138 (Valor da proposta r$ 80.631,25).
• 10.378.106/0001-87 – COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMEN-
ToS EirEli, item 30 (Valor da proposta r$ 23.333,00).
• 11.388.997/0001-15 – STRA NEGÓCIOS EM SAÚDE E BEM ES-
Tar lTda, item 42 (Valor da proposta r$ 2.533,15).
• 13.533.610/0001-00 – WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DI-
dáTicoS lTda, itens 4, 60, 63, 66, 69, 70, 75, 76, 79, 80, 83, 85, 86, 90, 
92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 108, 109, 113 e 114 (Valor da 
proposta r$ 42.828,56).
• 13.670.648/0001-17 – TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS 
lTda, itens 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 (Valor da proposta 
r$ 3.581,00).
• 16.684.742/0001-13 – IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA, Item 
55 (Valor da proposta r$ 78.928,00).
• 19.769.575/0001-00 – NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
dE ProdUToS HoSPiTalarES, item 54 (Valor da proposta r$ 11.233,33).
• 21.286.632/0001-33 – INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RO-
doViárioS EirEli, itens 6 e 89(Valor da proposta r$ 5.586,34).
• 26.159.355/0001-11 – CPM - INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUI-
PaMENToS Para SaÚdE, itens 58 e 59 (Valor da proposta r$ 96.633,23).
• 27.176.482/0001-91 – DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, Itens 28 e 
35(Valor da proposta r$ 1.934,99).
• 29.926.189/0001-20 – SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIO-
aMENToS lTda, itens 15, 72, 82 e 87 (Valor da proposta r$ 9.634,02).
• 26.556.535/0001-90 – ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMEN-
ToS Para PESQUiSa E coNTrol, item 43(Valor da proposta r$ 600,00).
• 42.262.411/0001-03 – ARGOS LTDA, Itens 61, 64, 65, 67, 68, 
73, 78 e 84(Valor da proposta r$ 15.120,90).
• 53.519.021/0001-84 – LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI, Item 
112(Valor da proposta r$ 9.325,00).
• 53.775.862/0001-52 – INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE ME-
diÇÃo lTda, itens 45, 129 e 147(Valor da proposta r$ 18.933,23).
• 67.957.720/0001-10 – IRENE SARABIA LUQUETTI, Itens 2, 21, 
56 e 57(Valor da proposta r$ 298.052,00).
• 67.969.105/0001-24 – LABCONTROL INSTRUMENTOS CIENTÍFI-
coS lTda, item 8(Valor da proposta r$ 114.800,00).
itens cancelados: 1, 14, 27, 29, 48, 74, 77, 81, 88, 96, 107, 116, 117, 
130, 139.
itens desertos: 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 31, 32, 
34, 36, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 118, 119, 120, 131, 134, 
136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145 e 146.
Belém, 08 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 725774

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
OBJETO: O presente convênio tem como objetivo promover a mútua coo-
peração técnico-científica entre a FHCGV e a UEPA, com vistas ao desen-
volvimento de programas, projetos e atividades no campo da pesquisa, 
ensino, prioritariamente à Residência Médica e Residência Multiprofissio-
nal, desenvolvimento tecnológico, informação técnico-científica e ações 
comunitárias.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 08/11/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 08/11/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 08/11/2023
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo
cidade: Belém
Uf: Pará
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas
coNcEdENTE:
cNPJ: 22.980.973/0001-77
razão Social: fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNNa
logradouro: Tv. alferes costa, nº 2000
cEP: 66083-106
Uf: Belém -Pará
dados do responsável pela Parte: ivete Gadelha Vaz
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 725564
eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
OBJETO: O presente convênio tem como objetivo promover a mútua coo-
peração técnico-científica entre a FHCGV e a UEPA, com vistas à concessão 
de estágio na área da Saúde aos alunos regularmente matriculados e com 
efetiva frequência nos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Te-
rapia ocupacional e Educação física, ministrada pela instituição de Ensino 
UEPa.
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JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 08/11/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 08/11/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 08/11/2023
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo
cidade: Belém
Uf: Pará
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas
coNcEdENTE:
cNPJ: 22.980.973/0001-77
razão Social: fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNNa
logradouro: Tv. alferes costa, nº 2000
cEP: 66083-106
Uf: Belém -Pará
dados do responsável pela Parte: ivete Gadelha Vaz
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 725557

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2249/2021, de 08 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: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
Nome: NaTHalia MElo MENdES ESPiNdUla
Matrícula funcional: 5956941/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339030_ r$ 3.000,00
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 2250/2021, de 08 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: aUXiliar dE laBoraTorio
Nome: aNToNio carloS dE araUJo BicHara
Matrícula funcional: 57209188/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 2251/2021, de 08 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 aSSUNToS coMUNiTar
Nome: NaaMa MoNiTa caValcaNTE dE oliVEira
Matrícula funcional: 5960573/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 2252/2021, de 08 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: TEc. dE coNTaBilidadE a
Nome: EdNEE Maria dE oliVEira VEraS
Matrícula funcional: 3185559/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0269
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2253/2021, de 08 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: aUXiliar dE SErVico c
Nome: loidE fErrEira da SilVa
Matrícula funcional: 5093899/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0269
339030_ r$ 1.000,00
339039_ r$ 3.000,00
Portaria N° 2254/2021, de 08 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: faBio aUGUSTo BarroSo ToTa
Matrícula funcional: 57201267/ 1
Valor: r$ 3.000,00

Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339030_ r$ 1.000,00
339039_ r$ 2.000,00
Portaria N° 2255/2021, de 08 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor TiTUlar
Nome: aNa irENE alVES dE oliVEira
Matrícula funcional: 729680/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669004936
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 725799
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2214/2021, de 08 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: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: Marcio doS SaNToS fErrEira
Matrícula funcional: 57201367/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 2246/2021, de 08 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: NEliVElToN GoMES doS SaNToS
Matrícula funcional: 57234919/ 1
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 1.000,00
Portaria N° 2247/2021, de 08 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: MarcElo coElHo MarQUES
Matrícula funcional: 5912404/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 2.900,00
339039_ r$ 100,00
Portaria N° 2248/2021, de 08 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: rENaTo fErrEira carr
Matrícula funcional: 5719100/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 2310,00
339039_ r$ 690,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento

Protocolo: 725797

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
Portaria N° 2238/2021, de 08 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Participar do curso de capacitação.
oriGEM: conceição do araguaia/Pa
dESTiNo: Belém/Pa
NoME do SErVidor: PriScilla rodriGUES caMiNHa carNEiro
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 5906957/ 2
daTa iNÍcio: 21.11.2021
daTa TÉrMiNo: 27.11.2021
QUaNTidadE: 6,5 (seis e meia)diárias
Portaria N° 2239/2021, de 08 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 as disciplinas
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Paragominas/Pa
NoME do SErVidor: fraNciaNNE ViEira MoUrÃo
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 5947580/ 1
daTa iNÍcio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 30.11.2021
QUaNTidadE: 12,5 (doze e meia)diárias
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Portaria N° 2240/2021, de 08 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 as disciplinas
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: curuçá/Pa
NoME do SErVidor: JaNE MoNTEiro NEVES
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 3186970/ 1
daTa iNÍcio: 15.11.2021
daTa TÉrMiNo: 27.11.2021 QUaNTidadE: 12,5 (doze e meia)diárias
Portaria N° 2241/2021, de 08 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: EMaNUEl dE JESUS SoarES dE SoUSa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 5135150/7 daTa iNÍcio: 07.12.2021
daTa TÉrMiNo: 09.12.2021
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)diárias
Portaria N° 2242/2021, de 08 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: curuçá/Pa
NoME do SErVidor: aMaUri MiraNda ESTEVES
carGo: ProfESSor aUXiliar
id.fUNcioNal: 5085675/ 1
daTa iNÍcio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 01.12.2021
QUaNTidadE:13,5 (treze e meia)diárias
Portaria N° 2243/2021, de 08 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Pesquisa
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: JofrE JacoB da SilVa frEiTaS
carGo: ProfESSor TiTUlar
id.fUNcioNal: 5041201/ 2
daTa iNÍcio: 07.12.2021
daTa TÉrMiNo: 09.12.2021
QUaNTidadE:2,5 (duas e meia)diárias
Portaria N° 2244/2021, de 08 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 a disciplina.
oriGEM: Marabá/Pa
dESTiNo: cametá/Pa
NoME do SErVidor: GÍlSoN PoMPEU PiNTo
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 54187354/ 3
daTa iNÍcio: 02.12.2021
daTa TÉrMiNo: 23.12.2021
QUaNTidadE:21,5 (vinte e uma e meia)diárias
Portaria N° 2258/2021, de 08 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 a disciplina.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
NoME do SErVidor: EdNEY BaraTa PaNToJa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 54195757/ 2
daTa iNÍcio: 03.11.2021
daTa TÉrMiNo: 04.12.2021
QUaNTidadE:30,0 (trinta)diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 725926
coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 2230/21 de 08 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 disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BarcarENa-Pa
NoME do SErVidor: cláUdio da coSTa TriNdadE
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5433100-2
daTa iNicio: 08.11.2021
daTa TÉrMiNo: 13.11.2021
QUaNTidadE: 5 e ½ (cinco e meia)
Portaria N° 2231/21 de 08 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 disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa
NoME do SErVidor: KlEBEr JoSÉ roSário da SilVa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 57188916-3
daTa iNicio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 24.12.2021
QUaNTidadE: 30 e ½ (trinta e meia)

Portaria N° 2232/21 de 08 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 disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: MaricElY JaNETTE Uria Toro
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 54188855-1
daTa iNicio: 21.11.2021
daTa TÉrMiNo: 01.12.2021
QUaNTidadE: 10 e ½ (dez e meia)
Portaria N° 2233/21 de 08 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 disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: fErNaNdo aUGUSTo BESSa caMPoS
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5915490-2
daTa iNicio: 23.11.2021
daTa TÉrMiNo: 04.12.2021
QUaNTidadE: 11 e ½ (onze e meia)
Portaria N° 2234/21 de 08 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 disciplina.
oriGEM: caSTaNHal-Pa
dESTiNo: iGaraPE-aÇU-Pa
NoME do SErVidor: clicia da SilVa SaNToS
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5902429-4
daTa iNicio: 11.11.2021
daTa TÉrMiNo: 30.11.2021
QUaNTidadE: 19 e ½ (dezenove e meia)
Portaria N° 2235/21 de 08 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 disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MoJU-Pa
NoME do SErVidor: TaNia rEGiNa loBaTo doS SaNToS
carGo: ProfESSor TiTUlar
id. fUNcioNal: 784397-3
daTa iNicio: 08.11.2021
daTa TÉrMiNo: 12.11.2021
QUaNTidadE: 4 e ½ (quatro e meia)
Portaria N° 2236/21 de 08 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 disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BarcarENa-Pa
NoME do SErVidor: Marcio JoSE SilVa
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 5894711-2
daTa iNicio: 18.10.2021
daTa TÉrMiNo: 20.11.2021
QUaNTidadE: 33 e ½ (trinta e tres e meia)
Portaria N° 2237/21 de 08 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 disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SaliNÓPoliS-Pa
NoME do SErVidor: GlEicE aNE corrEa Garcia
carGo: colaBorador EVENTUal
id. fUNcioNal:
daTa iNicio: 07.11.2021
daTa TÉrMiNo: 13.11.2021
QUaNTidadE: 6 e ½ (seis e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 725747

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL N° 85/2021 – UePa
eXaMe de seLeÇÃo do ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eM edU-
caÇÃo escoLar iNdÍGeNa- PPGeei- cUrso Mestrado- eM as-
sociaÇÃo UePa/UFPa/UNiFessPa/UFoPa, tUrMa 2021
a Universidade do Estado do Pará (UEPa), em associação com a Univer-
sidade federal do Pará (UfPa), Universidade federal do Sul e Sudeste do 
Pará (UNifESSPa) e Universidade federal do oeste do Pará (UfoPa), co-
munica aos interessados que estarão abertas, no período de 15 a 24 de 
novembro de 2021, as inscrições para o Exame de Seleção do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Escolar indígena-PPGEEi, curso de Mestrado 
em associação UEPa/UfPa/UNifESSPa/UfoPa, turma 2021.
o edital, na íntegra, estará disponível no site https://www.uepa.br/editais, 
e os contatos poderão ser feitos pelo telefone: (91) 3299-2216 ou e-mail: 
ppgeei@uepa.br 
Belém, 09 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 725709



 diário oficial Nº 34.760  103 Terça-feira, 09 DE NOVEMBRO DE 2021

..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/274772/seaster
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 12/2021/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/274772/SE-
aSTEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico para registro de Preços 
nº. 12/2021/SEaSTEr, cujo objeto consiste na prestação de serviços edu-
cacionais de QUalificaÇÃo Social E ProfiSSioNal voltados ao aten-
dimento do “ProJETo QUalifica Pará” no âmbito do Plano Estadual de 
Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER, a ser executado em 
municípios integrantes do Estado do Pará.
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a decisão final proferida 
pela autoridade competente da SEaSTEr, por meio da decisão de recurso 
administrativo acostada nos autos do supracitado processo, decidindo pela 
Homologação do Pregão Eletrônico SrP nº. 12/2021/SEaSTEr, adjudicado 
em favor das empresas aSSociaÇÃo BraSilEira dE dESENVolViMENTo 
SUSTENTáVEl da aMaZÔNia - aBradESa, cNPJ nº. 08.334.896/0001-57, 
pelo valor total de r$ 3.662.044,22 para o item 01, pelo valor total de r$ 
3.300.882,72 para o item 08, pelo valor total de r$ 3.445.000,00 para o item 
09, pelo valor total de r$ 3.656.159,27 para o item 10 e pelo valor total de r$ 
4.178.000,00 para o item 14; empresa EXcElÊNcia SErViÇoS E coNSUlTo-
ria lTda, cNPJ nº. 15.768.648/0001-80, pelo valor total de r$ 3.800.000,00 
para o item 02, pelo valor total de r$ 4.870.000,00 para o item 05, pelo valor 
total de r$ 3.510.000,00 para o item 07, pelo valor total de r$ 4.600.662,83 
para o item 12 e pelo valor total de r$ 2.500.428,00 para o item 15; empresa 
iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo do Pará, cNPJ nº. 07.794.756/0001-07, 
pelo valor total de r$ 3.700.000,00 para o item 03 e pelo valor total de r$ 
3.000.000,00 para o item 04; empresa aSSociaÇÃo Para o dESENVolViMEN-
To da aMaZÔNia lEGal, cNPJ nº. 23.408.418/0001-38, pelo valor total de r$ 
2.700.000,00 para o item 06; empresa iNSTiTUTo EfraiN cUNHa lEÃo, cNPJ 
nº. 18.449.805/0001-82, pelo valor total de r$ 3.010.000,00 para o item 11; 
e da empresa aSSociaÇÃo aMaZÔNica dE adMiNiSTraÇÃo dE TalEN-
ToS - aMaZoNicaT, cNPJ nº. 15.296.726/0001-90, pelo valor total de r$ 
2.349.721,99 para o item 13; uma vez demonstrada às regularidades das 
propostas vencedoras, bem como as idoneidades das licitantes adjudicatárias, 
nos moldes do disposto pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico para registro de Preços nº. 
12/2021/SEaSTEr, adjudicado em favor das empresas aSSociaÇÃo Bra-
SilEira dE dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da aMaZÔNia - aBradE-
Sa, cNPJ nº. 08.334.896/0001-57, pelo valor total de r$ 3.662.044,22 
para o item 01, pelo valor total de r$ 3.300.882,72 para o item 08, pelo 
valor total de r$ 3.445.000,00 para o item 09, pelo valor total de r$ 
3.656.159,27 para o item 10 e pelo valor total de r$ 4.178.000,00 para 
o item 14; empresa EXcElÊNcia SErViÇoS E coNSUlToria lTda, cNPJ 
nº. 15.768.648/0001-80, pelo valor total de r$ 3.800.000,00 para o item 
02, pelo valor total de r$ 4.870.000,00 para o item 05, pelo valor total de 
r$ 3.510.000,00 para o item 07, pelo valor total de r$ 4.600.662,83 para 
o item 12 e pelo valor total de r$ 2.500.428,00 para o item 15; empresa 
iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo do Pará, cNPJ nº. 07.794.756/0001-
07, pelo valor total de r$ 3.700.000,00 para o item 03 e pelo valor to-
tal de r$ 3.000.000,00 para o item 04; empresa aSSociaÇÃo Para o 
dESENVolViMENTo da aMaZÔNia lEGal, cNPJ nº. 23.408.418/0001-
38, pelo valor total de r$ 2.700.000,00 para o item 06; empresa iNS-
TiTUTo EfraiN cUNHa lEÃo, cNPJ nº. 18.449.805/0001-82, pelo valor 
total de r$ 3.010.000,00 para o item 11; e da empresa aSSociaÇÃo 
aMaZÔNica dE adMiNiSTraÇÃo dE TalENToS - aMaZoNicaT, cNPJ nº. 
15.296.726/0001-90, pelo valor total de r$ 2.349.721,99 para o item 13; 
uma vez demonstrada às regularidades das propostas vencedoras, bem 
como as idoneidades das licitantes adjudicatárias, nos moldes do disposto 
pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 05 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 726097
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diÁria
.

Portaria Nº 1118/2021 – 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 2021/1243030
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
iGiNa do Socorro da MoTa SalES,55588746/3,coordENadora e 
dUlcilEa fErrEira aBrEU,3203093/1,aSSiSTENTE Social a qual se 

deslocará ao município de aBaETETUBa/Pa no Período de 16 a 19/11/2021 
com objetivo de apoio aos Municípios para execução de Buscas ativa.
Classificação Orçamentária:
87.101-08.244.1505.8899 f 0139002989 233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
05 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1117/2021 – 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 2021/1247390
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
alEX fErNaNdo SoarES SoUZa,1952617/1 aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo a qual se deslocará ao município de cHaVES/Pa no Período de 22 a 
26/11/2021 com objetivo de auxiliar em visita Técnica para Elaboração do 
Boletim de Medição final e relatório de Vistoria da obra do craS do Município
Classificação Orçamentária:
43.101-08.244.1505.8863 f 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
05 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda 
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1116/2021 – 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 2021/1250351
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
JoSE MariValdo da coNcEiÇÃo,63207/3,aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo e 
oldair GoMES da coSTa,colaBorador EVENTUal a qual se deslocará ao 
município de ParaUaPEBaS/Pa no Período de 23 a 26/11/2021 com objetivo 
de Realizar os Procedimentos de acompanhamento,monitoramento e fiscali-
zação do Curso e participar da cerimônia de entrega de certificados,referene 
ao Plano de Qualificação Social e Profissional do Pará – PQSP/PA 
Classificação Orçamentária:
43.105–11.333.1504–8948 f:0101006357/0101 266.730 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
05 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1120/2021 – 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 2021/1108306
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
EdNa MarTa da SilVa riBEiro VillacorTE,54195914/1,aSSiSTENTE 
Social,KaTia rEGiNa fErrEira da SilVa,3212840,aGENTE adMiNiS-
TraTiVo,adriaNa SoUZa dE BarroS,5875412/2,aSSiSTENTE Social a
qual se deslocaram ao município de ParaGoMiNaS/Pa, no Período de 
28/11 a 04/12/2021 com objetivo de realizar capacitação em Gestão 
do cadastro Único e Programa Bolsa família.roBSoN JoSÉ do ESPiri-
To SaNToS SaGica,54193697/1,MoToriSTa conduzir Equipe Técnica da 
drccP/SEaSTEr
Classificação Orçamentária:
87.101-08.128.1505.8399 f 0139002989 246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
08 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1121/2021 – 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 2021/1186449
rESolVE:
Autorizar o pagamento de 13 e ½ (Trêze e meia) diárias PARA CADA SER-
Vidor ciTado aBaiXo:
MarlENE do Socorro corrEa MoNTEiro, a qual se deslocará aos mu-
nicípios de BoNiTo/Pa e PEiXE-Boi/Pa no Período de 21/11 a 04/12/2021 
com objetivo de realizar capacitação para implantação da ofena regio-
nalizada dos Serviços de Proteção Social Especial de Media complexidade 
WilSoN GUErrEiro dE HolaNda,3216640/1 Motorista que fará o deslo-
camento com a técnica da cPSE/Mc.
Classificação Orçamentária:
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87.101.08.422.1505,8399 0339002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
08 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 725701
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oUtras MatÉrias
.

secretaria de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, eMPre-
Go e reNda coMissÃo iNterGestores BiPartite - ciB/Pa
resoLUÇÃo seaster/ciB Nº 003/2021, de 05 de NoVeMBro de 2021
Dispõe sobre o Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social – 
FEAS para o exercício de 2021 e dá outras providências.
A Comissão Intergestores Bipartite da Assistência Social do Estado do 
Pará- CIB/PA, no uso das competências que lhe confere a Norma Opera-
cional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS e dando cumprimento às 
suas atribuições definidas em seu regimento interno, Considerando a lei 
Federal nº 8.742 de 7 de Dezembro de 1993– Lei Orgânica da Assistência
Social - loaS;
considerando a resolução nº 145 de 14 de outubro de 2004 do conselho Na-
cional de Assistência Social que aprova a Política Nacional de Assistência Social;
considerando a lei 12.435 de 06 de Julho de 2011, que altera a loaS e 
institui o Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
considerando a resolução nº 33 de 12 de dezembro de 2012, do conselho 
Nacional de Assistência Social, que aprova a Norma Operacional Básica do 
Sistema único de Assistência Social- NOB/SUAS;
considerando as disposições da lei Estadual nº 5.940 de 15 de Janeiro de 1996, 
regulamentada pelo decreto Estadual nº 1.582 de 19 de agosto de 1996;
considerando a lei Estadual nº 7.028 de 30 de Julho de 2007;
considerando o decreto nº 921 de 11 de dezembro de 2013, que disciplina a 
transferência de recursos financeiros a serem repassados do Fundo Estadual 
de Assistência Social – FEAS/PA aos Fundos Municipais de Assistência Social;
considerando as disposições da PorTaria 1204/2020 – SEaSTEr, de 15 
de dezembro de 2020, que regulamenta o Cofinanciamento Estadual do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, a transferência de recursos na 
modalidade fundo a fundo, a prestação de contas dos recursos transferidos 
e dá outras providências;
Considerando as deliberações da 140ª Reunião da CIB, novembro de 2021;
considerando a disponibilidade de recursos no orçamento Estadual;
resolve:
Art. 1º - Aprovar os percentuais de cofinaciamento: 40% destinado para a Pro-
teção Especial; 30% destinado a Proteção Básica e 30% para Benefício Eventual.
art. 2º 127 municípios estão aptos a receber as seis últimas parcelas do 
Cofinanciamento Estadual, referente aos 40% da proteção especial e aos 
30% da Proteção Básica, dos meses de julho a dezembro de 2021, Planilha 
de Cofinanciamento 2021 (Anexo I).
Art, 3º - 81 municípios estão aptos a receber o Cofinanciamento referente ao 30% 
destinado ao Benefício Eventual, Planilha de Cofinanciamento 2021 (Anexo I).
art. 4º - a Seaster encaminhará aos municípios aptos, o Plano de ação 
referente ao cofinanciamento 2021, dia 08/11/21, devendo o mesmo ser 
devolvido à SEaSTEr, devidamente preenchidos até do dia 16/11/21.
art. 4º Esta resolução irá à apreciação e deliberação do conselho Estadual de 
Assistência Social – CEAS e entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Belém, 05 de Novembro, de 2021.
inocencio renato Gasparim Heitor Márcio Pinheiro Santos
Secretário da SEaSTEr/  coordenador da ciB Presidente do coEGEMaS

Protocolo: 725875

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Primeiro termo aditivo ao contrato n° 20/2020; data da assina-
tura: 05/11/2021; Vigência 16/11/2021 a 15/12/2022; Parecer 
Jurídico n° 229/2021 – ProJUr FasePa;
Justificativa: a alteração da Cláusula SEGUNDA do Contrato Administrativo 
nº 20/2020 que trata do valor do referido contrato, conforme previsão le-
gal exarada na lei federal n° 8.666/93, art. 65, ii, d), considerando pedido 
de rEaJUSTE pelo iGP-M de JUlHo/2021 (33,84%), sendo parte constante 
do protocolo nº 2021/880352, assim como alteração da cláusula dÉciMa 
SEGUNDA, a qual trata da vigência do referido contrato; Contratado EM-
PrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado 
do Pará – ProdEPa, estabelecida rod. augusto Montenegro, Km 10, cEP: 
66820-000 – Belém-Pará, cNPJ nº 05.059.613/0001-18
ordenador: lUiZ cElSo da SilVa/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 725484
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 562, de 05 de novembro de 2021.
Processo nº 1247784/2021.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais com serviço de corte de cabelo 
dos adolescentes, custodiados no cSEBa.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185900
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P. JUrÍdica/SErViÇo – r$ 700,00
SErVidorES: roSEaNE SilVa fiGUEira, GErENTE i, Matricula 
5938419/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 40 (quarenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 726042
Portaria nº 561, de 05 de novembro de 2021.
Processo nº 1242710/2021.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos que atenderão as necessidades dos adolescentes, custodia-
dos na UaSE/BENEVidES.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185537
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$ 1.000,00
SErVidorES: NorMa SUElY cElSo doS SaNToS MoNÇÃo, TEc. Social, 
Matricula 54182289/4.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 40 (quarenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 726030
Portaria: 557- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 05/11/2021
oBJETiVo: cobrir despesas Eventuais, com aquisição de Material de consu-
mo, para compra de medicamentos, em atendimento ao cENTro Socioedu-
cativo do Baixo amazonas-cESEBa (Proc.1247742/2021 - Mem 510/2021)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 185537
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 1.000,00-(consumo)
SErVidor: Marcio da SilVa corrEa
MaTricUla: 57175137/ 1 - carGo:aGENTE adMiNiSTraTiVo
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:45 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 725862

.

.

diÁria
.

Portaria nº 563, de 05 de novembro de 2021.
Processo nº 1249691/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, aos familiares 
em cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: acará/Pa.
PErÍodo: 04/11/2021 a 04/11/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: lUiZ doS rEiS GoNÇalVES JÚNior, MoNiTor, Matricu-
la 5956700/1, e WilSoN SoarES doS SaNToS, MoToriSTa, Matricula 
8401143/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 726061
Portaria nº 565, de 08 de novembro de 2021.
Processo nº 1255767/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescen-
tes, custodiados no CIAM/MARABÁ, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa – dESTiNo: ParaUaPEBaS/Pa.
PErÍodo: 08/11/2021 a 09/11/2021 – (1,5) diária
SErVidorES: MoNaliSa PErEira dE MiraNda, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5956795/1, WaKcilaN SoarES doS rEiS, PSicÓloGo, Matri-
cula 5956753/1, e HErNaNdES dE liMa PriMo, MoToriSTa, Matricula 
55586277/5.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 726094
Portaria nº 564, de 08 de novembro de 2021.
Processo nº 1253106/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, 
custodiado na UASE/BENEVIDES, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BENEVidES/Pa - dESTiNo: MÃE do rio/Pa.
PErÍodo: 18/11/2021 a 18/11/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: adriaNa carrEira MElo PESSoa, PSicÓloGa, Matricula 5891040/4, 
e lUiZ aUGUSTo da SilVa alcaNTara, MoToriSTa, Matricula 5920980/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 726082
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Portaria nº 560, de 05 de novembro de 2021.
Processo nº 1242512/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/BENEVIDES, conforme justificado nos ter-
mos do processo.
oriGEM: BENEVidES/Pa - dESTiNo: TailÂNdia/Pa.
PErÍodo: 08/11/2021 a 09/11/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: adriaNa carrEira MElo PESSoa, PSicÓloGa, Matricu-
la 5891040/4, Naiara criSTiNa PaZ HENriQUE, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 70096693/2, e GilBErTo riBEiro dE oliVEira, MoToriSTa, 
Matricula 5956496/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 726019
Portaria: 558- do dia 05/11/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UaSE aNaNiNdEUa iii (Proc. 1250868/2021-Mem 116/2021)
SErVidora: aNToNia WilMa alEXaNdrE da SilVa
carGo: PSicoloGo -  MaTricUla: 5901372/ 4
SErVidora: JUliaNa MarTiNS MENdES
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 5927565/ 2
SErVidor : EdUardo NaZarENo do NaSciMENTo JUNior
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla :5956474/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : caSTaNHal/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 10/11/2021  -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 726027
Portaria nº 559, de 05 de novembro de 2021.
Processo nº 1164490/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CAS II, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: caSTaNHal/Pa.
PErÍodo: 15/10/2021 a 15/10/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: lÍVia dE oliVEira cUNHa, PSicÓloGa, Matricu-
la 57226468/2, carloS WalBEr SilVa da SilVa, MoNiTor, Matricula 
5956412/1, e aldriN SoUZa SilVa, MoToriSTa, Matricula 5956751/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 726009
Portaria: 556- do dia 05/11/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado no caS (Proc. 1248274/2021-Mem 456/2021)
SErVidor: HENriQUE afoNSo carrEira dE aZErEdo
carGo: PEdaGoGo-  MaTricUla: 5899465/ 3
SErVidor : MarcElo MENdES alMEida
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5918587/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo:BarcarENa/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 05//10/2021 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 725978

.

.

oUtras MatÉrias
.

aLteraÇÃo de data de ViaGeM - 08/11/2021
a faSEPa rEGiSTra alTEraÇÃo dE daTa dE ViaGEM a cidadE dE oSaSco/
SP,  do PErÍodo dE 04 a 05/11/2021 Para o PErÍodo dE 05 a 06/11/2021(rE-
fEr. ao Proc 1227440/2021,PUBlicaÇÃo  723674-UaSE aNaNiNdEUa i) 
coNSidEraNdo Proc. 1253417/2021 E MEMoraNdo 266/2021
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 725811
aLteraÇÃo de data de ViaGeM - 08/11/2021
a faSEPa rEGiSTra alTEraÇÃo dE daTa dE ViaGEM a cidadE dE lUcaS 
do rio VErdE/MT,  do PErÍodo dE 29 a 31/10/2021 Para o PErÍodo dE 
05 a 07/11/2021(rEfEr. ao Proc 1227059/2021,PUBlicaÇÃo  722578-cE-
SEM) coNSidEraNdo Proc. 1241769/2021 E MEMoraNdo 249/2021
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 725724

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 533/2021
1208610/2021
OBJETIVO: Pesquisa no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais sobre a 
implementação do observatório de direitos Humanos
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: São Paulo/SP
SErVidor:
•TIAGO SILVA BRITO; CARGO: Diretor Jurídico; MAT: 5959215/1; PERÍO-
do: 10 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 6,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 725843

diÁrias
Portaria Nº 563/2021
1231583/2021
oBJETiVo: Para conduzir as colaboradoras Eventuais, na realização da  
ação de Empoderamento e autonomia financeira para Mulheres.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: ananindeua/Pa
SErVidor:
•ANTÔNIO EUCLIDES DO NASCIMENTO; CARGO: Motorista; MAT: 5898164/1; 
diaS: 09, 10, 11, 12 e 13/11/2021; Quantidade de diárias:  2,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 725736
diÁrias
Portaria Nº 562/2021
1231583/2021
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE EMPodEraMENTo E aUToNoMia fiNaN-
cEira Para MUlHErES
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: ananindeua/Pa
SErVidor:
•KATIA MAIELE VIEIRA DOS SANTOS; CARGO: Colaboradora Eventual; PE-
rÍodo:  09, 10, 11, 12 e 13/11/2021; Quantidade de diárias:  2,5
•KARIANE DRIELE ALCÂNTARA SILVA; CARGO: Colaboradora Eventual; PE-
rÍodo: 09, 10, 11, 12 e 13/11/2021; Quantidade de diárias: 2,5
•ARLENE DE JESUS BRITO PINHEIRO; CARGO: Colaboradora Eventual; PE-
rÍodo: 09, 10, 11, 12 e 13/11/2021; Quantidade de diárias:  2,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 725743
diÁrias
Portaria Nº 576 /2021
Processo: 1262124/2021
oBJETiVo: Para emissão de documentos e atendimentos em cidadania e 
direitos Humanos.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: São Geraldo do araguaia, Marabá, itupiranga, Bom Jesus, Nova 
ipixuna, Jacundá e Goianésia  /Pa
SErVidor:
•LUIZ ODILSON OLEGÁRIO DA LUZ; CARGO: Técnico/Defensoria; MAT: 
760404; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5.
•MARIA IZABEL GOMES SANTIAGO; CARGO: Assistente Administrativo; MAT: 
57201164/1; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5.
•ROSELÉIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA; CARGO: Assistente Ad-
ministrativo; MaT: 2009056/1; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantida-
de de diárias: 25,5.
•ADONAI DO SOCORRO MARTINS DE SOUZA; CARGO: Secretário de Di-
retoria; MaT: 5959614/1; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de 
diárias: 25,5..
•WAGNER NASCIMENTO DE ALMEIDA; CARGO: Auxiliar Operacional em 
Fotografia; MAT: 59011411/1; PERÍODO: 08/11 a 03/12/2021; Quantida-
de de diárias: 25,5..
•MARIA ROSA DA COSTA RAMOS; CARGO: Papiloscopista; MAT: 5692601; 
PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•JONAS SALVIANO DA SILVEIRA; CARGO: Motorista; MAT: 57216173; PE-
rÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•JORGINA DO SOCORRO VILHENA MONTEIRO; CARGO: Agente Adminis-
trativo/SEGUP; MaT: 70874; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade 
de diárias: 25,5..
•ANDRÉ LUIZ MONTEIRO CASTRO; CARGO: Papiloscopista; MAT: 70530/3; 
PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•ROSILENE MARGARETH CONCEIÇÃO DE SOUZA; CARGO; Papiloscopista; 
MaT: 70440/1; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•MARIA DE LOURDES PINTO DE CARVALHO; CARGO: Agente Administra-
tivo/SEGUP; MaT: 3154475; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade 
de diárias: 25,5..
•JULIETE MONTEIRO DE OLIVEIRA; CARGO: Paliloscopista; MAT: 700398/1; 
PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•WESLEY DA SILVA ARAUJO; CARGO: Assistente de Informática; MAT: 
5898744/2; MaT: 5898744/2; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantida-
de de diárias: 25,5..
•IRNACLEI DA COSTA PANTOJA; CARGO: Coordenadora; MAT: 5958687/1; 
PErÍodo: 12/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 21,5.
•PEDRO JOSÉ SILVA DA SILVA; CARGO: Motorista; MAT: 57192939/2; PE-
rÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•ROZEANA MARIA SOUZA OLIVEIRA; CARGO: Gerente; MAT: 5946729/3; 
PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•GESUALDO DA COSTA VELOSO; CARGO: Agente de Fotografia; MAT: 
5050793/4; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•LUCIDEA DA SILVA MARTINS; CARGO: Assistente Aministrativo; MAT: 
3154092/1; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•MARIA DO CARMO MARQUES DA COSTA; CARGO: Assistente Administrativo; 
MaT: 5050278; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..

•rEiNaldo lEMoS da SilVa; carGo: agente de PorTaria; MaT: 
40380/1; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•TILENE RENATA BATISTA DE ALMEIDA; CARGO: Secretária de Gabinete; MAT: 
5959037/1; PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•JACIRENE ANDRADE FIEL MORAES; CARGO: Gerente; MAT: 5922778/2; 
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PErÍodo: 16/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 17,5
•ANANIAS SOARES DA COSTA; CARGO: Motorista; MAT: 57202332/1; PE-
rÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
•ARNALDO SANTOS DA CRUZ; CARGO: Coordenador; MAT: 51855894/3; 
PErÍodo: 08/11 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 25,5..
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 725712

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 581/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 05 de novembro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº. 2021/1123524;
rESolVE:
EXclUir da PorTaria n° 489/2021-GGP/SEJUdH de 05.10.2021, 
publicada no doE n°. 34.728 de 07.10.2021, a servidora descrita abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período de Gozo
5895693/1 fábio adriano Nascimento Holanda 2020 26/11/2021 a 25/12/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 725892

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 354/2021 – BeLÉM, de 08 de NoVeMBro de 2021.
Nome:Ulysses ferreira Gonçalves/Matricula:n° 5946276/1/cargo:Moto-
rista/origem:Belém-Pa/destino: castanhal-Pa/ Período:06/11/2021 a 
08/11/2021/ diárias:2,5 (duas e meia)/ objetivo: conduzir servidor desta 
SEdEME, com o objetivo de representarem a Secretaria nas ações do pro-
jeto SEdEME iTiNEraNTE, na feira agropecuária do município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 355/2021 – BeLÉM, de 08 de NoVeMBro de 2021.
Nome: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior/ Matricula: 
5251788/3/ cargo: SEcrETário dE ESTado/ origem: Belém-Pa/destino: 
Brasília-df/ Período: 10/11/2021 a 10/11/2021/ diária:0,5(meia)/ objeti-
vo: reunir com o Secretário do Ministério de Minas e Energia.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 725582

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria coMPaNHia de GÁs do ParÁ Nº 015/2021, de 05 de 
NoVeMBro de 2021.
a PrESidENTE da coMPaNHia dE GáS do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais e regimentais;
coNSidEraNdo o Memorando nº 005/2021 – dTc e a determinação da 
diretoria Executiva aprovada em reunião colegiada no dia 05.11.2021;
rESolVE:
art. 1º - designar Joás cruz ferreira, Stephanie Menezes da costa, Bren-
da amorim Beserra e José izidoro Martins Souto Júnior, para constituírem 
comissão, presidida pelo primeiro e secretariada por um dos membros, 
destinada a elaborar edital de chamamento público para credenciamento 
e seleção pública de postos revendedores de combustíveis que tenham 
interesse na comercialização de Gás Natural Veicular – GNV.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa
diretora Presidente da companhia de Gás do Pará

Protocolo: 725846

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº 035/2021
contratante:  companhia de Gás do Pará – Gás do Pará.
contratada: l B Prime comércio e Serviços ltda. - cNPJ n.º 
34.655.497/0001-06
objeto: contratação de empresa para realização da obra de reforma da 
sede administrativa da GáS do Pará, contendo aproximadamente 220m², 
situado no Ed. Quadra corporate, sala 1502, av. Visconde de Souza fran-
co, n.º 05 – Umarizal, Belém-Pa, cEP: 66055-005, nos termos do Projeto 
arquitetônico e detalhamento Técnico fornecido pela arquiteta nos autos 
do Processo administrativo nº 014/2021.
Vigência: 4 (quatro) meses
Modalidade: contratação direta por dispensa de licitação com base no 
art. 29, inciso ii, da lei 13.303/16 – Processo administrativo nº 035/2021.
data de assinatura: 29 de outubro de 2021.
Valor Global Estimado: r$ 84.980,18 (oitenta e quatro mil, novecentos e 
oitenta reais e dezoito centavos).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
foro: Belém/Pa.
Pela Contratante: Cláudia Bitar e André Macêdo.
Pela contratada: ana livia Baetas lopes antunes.

Protocolo: 725509

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
terMo aditiVo ao coNtrato Nº 006/2021 – Processo adMi-
NistratiVo Nº 006/2021
OBJETO: 2º Termo Aditivo ao contrato nº 006/2021, cuja finalidade é a pror-
rogação do prazo de execução do objeto do contrato 006/2021, acrescendo 
30 (trinta) dias a este, restando o prazo de execução total de 130 (cento e 
trinta) dias após a emissão da autorização de Execução de Serviços.
contratante: companhia de Gás do Pará – Gás do Pará.
contratada: concremat Engenharia e Tecnologia S/a.
data de assinatura:08 de novembro de 2021.
Prazo de Prorrogação da Execução: 30 (trinta) dias.
foro: Belém/Pa.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado.
Pela contratada: José daniel Vanegas arguello e Márcio alexandrino Brasileiro.

Protocolo: 725871

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato coNtrato Nº 40/2021
cotação eletrônica n° 14/2021
 dispensa de licitação nº 35/2021
Processo n° 52619.000399/2021-05 – protocolo nº 202101014
objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica por 12 
(doze) meses de 01 (uma) bomba hidráulica, 01 (uma) cisterna, e 01 
(uma) caixa d’água deste iMETroPará.
data da assinatura: 13/10/2021.
Vigência: o prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a 
contar da data de assinatura do contrato.
Valor Global: r$ 9.582,00 (nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais) 
para o serviço de manutenção da bomba d’água e r$ 1.860,00 (um mil, 
oitocentos e sessenta reais) para o serviço de limpeza e higienização da 
caixa d’água/cisterna.
dotação orçamentária: fonte: 0260/0660 – recursos Provenientes de 
Transferências de Convênios.
funcional: 14 122 1297 8338.
Projeto atividade: operacionalizações das ações administrativas.
Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
contratado: iNVicTa coMÉrcio E SErViÇoS EirEli
Endereço: Travessa WE 32, Bairro cidade Nova iV S/N, cEP 67.133.150 – 
ananindeua-Pa.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 725636
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..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 288/2021 de 08.11.2021.  
art. 1º dESiGNar a servidora Nadia HElENa BoTiNEllY do aMaral E 
SilVa, matrícula nº 2022290/1, para responder pelo cargo de Gerente 
de Projetos - GEP daS 012.3, durante as férias da titular faBÍola dE 
fiGUEirEdo UcHoa, matrícula nº 6403800/1, no período de 06/12/2021 
a 04/01/2022, conforme processo nº 2021/1247862. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 725753
Portaria Nº 287/2021 de 08.11.2021.  
art. 1º dESiGNar o servidor ValdoMiro MElo PErEira, matrícula nº 57211621/1, 
para responder pelo cargo de coordenador de Núcleo GEP daS 011.4, durante as 
férias da titular Karla da coSTa diaS rEGo, matrícula nº 5890673/1, no período 
de 27/12/2021 a 25/01/2022, conforme processo nº 2021/1247802. cilENE Mo-
rEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 725733
Portaria Nº 290/2021 de 08.11.2021.  
art. 1º dESiGNar a servidora adair SarGES dE MElo E SilVa, matrícula 
nº 2021790/1, para responder pelo cargo de coordenador regional - GEP 
daS 011.3, durante as férias do titular Marcio PoMPEU BENdElacK, 
matrícula nº 5935722/1, no período de 20/12/2021 a 18/01/2022, 
conforme processo nº 2021/1247986. cilENE MorEira SaBiNo dE 
oliVEira – Presidente.

Protocolo: 725772

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

acordo de cooPeraÇÃo N° 046/2021
Pae N° 2021/641444.
assinatura: 08/11/2021.
Vigência: 08/11/2021 à 07/11/2026.
1. objeto: o presente acordo de cooperação tem por objeto a mútua coo-
peração entre os partícipes, com o objetivo de:
1.1. Simplificar e racionalizar o processo de registro e legalização do empre-
sário e sociedades empresárias, estimulando o ingresso de novos empreendi-
mentos na economia formal, reduzindo custos e prazos para o empreendedor;
1.2. Promover, de forma simultânea, o registro de empresas na JUcEPa, a 
emissão do alvará Provisório de localização e funcionamento e a emissão 
do registro de inscrição Estadual e/ou alteração do cadastro de empresas 
no âmbito federal, estadual e municipal;
1.3. assegurar, de forma permanente e coordenada, o intercâmbio e a 
integração dos processos de informações cadastrais de registro e de licen-
ciamento entre o Município e a JUcEPa;
1.4. Eliminar exigências repetitivas de documentos e procedimentos entre 
os órgãos de registro e licenciamento de empresas;
1.5. reduzir os prazos de prestação dos serviços de registro e licenciamen-
to de empresas;
1.6. integrar os principais órgãos públicos envolvidos na abertura de em-
presas, evitando o deslocamento do empreendedor por diversos locais.
Partes: Junta comercial do Estado do Pará e Prefeitura de canaã dos cara-
jás, cNPJ: 04.825.329/0001-42.
ordenadora responsável: cilene Moreira Sabino de oliveira- Presidente 
da JUcEPa.

Protocolo: 725448

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 289/2021 de 08.11.2021.  
artigo 1° coNcEdEr aos servidores adilENE ScHiMiTE dE alMEida, 
coordenadora Ud ourilândia do Norte, cPf: 842.076.472-87, ciNTHia 
loUrraYNE PiNTo fErrEira, coordenadora regional, matrícula nº 
5948232/1, TaliSoN THioNE dE SoUSa, coordenador Ud Uruará, cPf nº 
952.725.692-53, 6,5 (seis e meia) diárias no valor de r$ 1.542,97 (Um 
mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos) cada, 
BrENo aNdErSoN PErEira MElo, Técnico do registro Mercantil, matrícula 
nº 5928882/2, EdSoN GaldiNo fiGUEirEdo, coordenador regional, 
matrícula nº 7565275/1, faBiaNE da SilVa TorrES, coordenadora Ud 
itaituba, cPf n° 879.053.102-72, ElcÍlia dE SoUZa coSTa, coordenadora 
Ud Breves, cPf n.° 329.590.102-30, 5,5 (cinco e meia) diárias cada, no 
valor de r$ 1.305,59 (Um mil. trezentos e cinco reais e cinquenta e nove 
centavos) cada, aNa dÉBora raMoS SilVa, coordenadora Ud Bragança, 
cPf:939.445.512-49, aNGEliTa SaMillY da SilVa liMa, coordenadora 
regional, matricula nº 5925499/1, carloS GEraldo daS MErcES 
SoUSa, coordenador regional, matrícula nº 3255476/1, dElMa BraBo 
MaScarENHaS doS PraZErES, coordenadora regional, matricula nº 
2022095/1, ENoK corrEa rEGo, coordenador regional, matrícula nº 
2022362/1, fáBio da coSTa SaNToS, coordenador regional, matrícula 
nº 5946534/1, Márcia criSTiNa alVES da SilVa, Técnica do registro 
Mercantil, matrícula nº 5942272/1, fErNaNdo rodriGUES SoarES 
coElHo, coordenador Ud Eldorado dos carajás, cPf n° 528.524.822-15, 
VEridiaNo dE MaGalHaES fErNaNdES, Técnico do registro Mercantil, 

matrícula nº 5942262/1, EdilSoN cardoSo doS SaNToS, Técnico 
do registro Mercantil, matrícula nº 5942250/1, Kaio cESar raMoS 
ZaMMaTaro, coordenador regional, matrícula nº 5912164/2, WElToN 
fraNÇa alVES dE MESQUiTa, coordenador regional, matrícula nº 
5951007/1, faBiaNa dE oliVEira caMPEiro, coordenadora Ud Tailândia, 
cPf nº 819.887.612-04, PaUla KaroliNE araÚJo MoTa, coordenadora 
Ud capitão Poço, cPf n° 938.589.062-04, 4,5 (quatro e meia) diárias 
cada, no valor de r$ 1.068,21 (Um mil e sessenta e oito reais e vinte e um 
centavos), claUdia rEGiNa oliVEira BorGES, coordenadora regional, 
matricula nº 54183745/2, lUiS claUdio da SilVa coElHo, Técnico do 
registro Mercantil, matrícula nº 5942515/1, 4,5 (quatro e meia) diárias 
cada, no valor de r$ 751,73 (setecentos e cinquenta e um reais e setenta 
e três centavos), para participarem da Reunião de Trabalho que se 
realizará na Sede da JUcEPa em Belém/Pa, no período de 22/11/2021 
a 24/11/2021, conforme processo n° 2021/1187209. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 725762

.

.

FÉrias
.

Portaria nº 291/2021 de 08.11.2021.  
art. 1º coNcEdEr férias à servidora aMaNda alMEida carValHo da 
SilVa, matrícula nº 5942269/1, Tecn.inform.reg.Merc.cl.a, para serem 
gozadas no período de 06/12/2021 a 20/12/2021, referente ao período 
aquisitivo 05/06/2020 a 04/06/2021, conforme processo n° 2021/1252283. 
cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 725744

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 286/2021 de 08.11.2021.  
artigo 1º coNSTiTUir comissão de Sindicância, composta pelos servidores 
Mônica Suely fonseca Salomão, Técnico do registro Mercantil classe a, 
matrícula nº 57192556/2, Geraldo adriano ribeiro Gouveia, Técnico do 
registro Mercantil classe a, matrícula nº 57190163/2 e Gil lean Silva 
Borges, assistente administrativo B, matrícula nº 2022125/1, sob a 
presidência da primeira, com a finalidade de apurar o fato relatado no 
Processo n° 2021/1244572 da JUcEPa. artigo 2º o prazo para a conclusão 
da Sindicância instituída por esta PorTaria é de 30 (trinta) dias, 
podendo, ser prorrogado, mediante solicitação da comissão e a critério da 
autoridade superior. artigo 3º Esta PorTaria entrará em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado. CILENE MOREIRA SABINO DE 
oliVEira - Presidente.

Protocolo: 725784

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 813/2021, 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 2021/1242440, de 29/10/2021 
– diMac/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora laVÍNia PiNTo dE MoraES, matrícula nº. 
5946512/1, ocupante do cargo de coordenador, para responder pelo cargo 
de diretor, no período de 03/11/2021 a 12/11/2021 (10 dias), sem ônus 
para esta SEdoP, sem prejuízo de suas atribuições, em razão da titular a 
servidora VaNESSa lEMoS caTETE BloiS, matrícula nº. 57208028/3, está 
usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
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: 726072

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º tac Nº 44/2019 – tP Nº 05/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Pública– cNPJ 
03.137.985/0001-90
KG cardoSo roSa EirEli – cNPJ 22.168.551/0001-00
oBJETo 01:Elaboração dos Projetos Executivos e complementares de ar-
quitetura, fundações, Estrutura, instalações Hidrossanitárias, instalações 
Elétricas, Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas, instalações 
de Combate a Incêndio e Estrutura Metálica da Cobertura Para Subsidiar a 
obra de construção de Galpão de Triagem de resíduos Sólidos;
oBJETo 02: construção de de 01 (Um) Galpão de Triagem Para resíduos 
Sólidos, Situado no Município de Brasil Novo/Pa, compreendendo o for-
necimento e aplicação de Materiais, Emprego de Mão de obra com leis 
Sociais, Utilização de Equipamentos, Pagamento de impostos e Taxas, bem 
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como o custeio de Todas as despesas Necessárias à completa Execução 
dos Trabalhos Pela Empresa contratada, Neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º,  VI da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 06/11/2021 a 06/05/2022
data da assinatura: 05/11/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 725492

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 152/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
  coNSidEraNdo a necessidade de análises técnicas relacionadas a pro-
cessos da área de Engenharia desta companhia;
  coNSidEraNdo o que dispõe o regimento interno da coHaB-Pa, acerca 
da Unidade da Assessoria Técnica da Presidência, em especial ao item 7 – 
“Executar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas”.
 r E S o l V E:
1.dESiGNar o Sr. NEY fiGUEirEdo SaBaTHÊ, Matrícula nº 5959178/1, 
Gerente da célula Executiva de avaliação e orçamento, para responder, 
cumulativamente, pela aSTEc/PrESi, no que for demandado pela Presi-
dência, na forma de parecer, objetivando subsidiar decisão dessa PRESI, 
em conformidade ao que trata o regimento interno da companhia.
2.faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria a partir de 29.06.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 08 de novembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 726074
Portaria N.º 151/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o afastamento da titular da Gerência Estratégica de Proje-
tos - GEPro, Sra. NilcE arYEl oliVEira SilVa, matrícula nº 5947197/1, 
por motivo de enfermidade.
 r E S o l V E:
1.dESiGNar o Sr. NEY fiGUEirEdo SaBaTHE, Matrícula nº 5959178/1, para 
substituir a referida Chefiada GEPRO, no período de 08.11.2021 a 12.11.2021.
2.faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria a partir de 08.11.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 08 de novembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 726063

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a seGUiNte PUBLicaÇÃo:
No Diário Oficial do Estado, Nº 34.759, p. 98, Edição do dia 08.11.2021, 
Protocolo nº 724882
diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 016/2021 e a raTificaÇÃo da diSPENSa dE 
LICITAÇÃO, por motivo de não conformidade com o Termo de Referência.

Protocolo: 725436

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 043/2021-GaB/NGtM
Prazo para aplicação(em dias):60 dias
Prazo para Prestação de contas(em dias):15 dias
Nome do Servidor: João Estanislau Gonçalves lobato
cargo: assessor administrativo
Matrícula funcional: 5832365
recurso(s):
Programa de Trabalho:95010126.122.1297.8338
fonte do recurso:0101
Natureza da despesa: 339030 - Valor: r$600,00 e 339039 - Valor: 
r$800,00
ordENador, Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 725541

.

FÉrias
.

Portaria Nº 050/2021-GaB/NGtM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
rESolVE:
 coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares as servidoras abaixo:

NoME MaTrÍcUla
 

PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

MariNa lUcia PErEira 
doS rEiS

 

5464501
 08/01/2020 a 07/01/2021 10/01/2022 a 08/02/2022

cYNTHia dE MoraES E 
SilVa TaVarES

 
5945744 08/01/2021a 07/01/2022

10/01/2022 a 24/01/2022
e

15/07/2022 a 29/07/2022
Maria aNa WaNZElEr 

dE oliVEira 54180073 08/01/2021a 07/01/2022 10/01/2022 a 08/02/2022

MicHEllE criSTiNa TEi-
XEira da rocHa daNiEl 5945921 15/01/2021 a 14/01/2022 17/01/2022 a 15/02/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 08 de novembro de 2021
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 725989

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

errata
.

Fica retificado na PORTARIA nº 507 de 03/11/2021, publicada no 
d.o.e. nº 34.759 de 08/11/2021.
onde se lê:

Matrícula Nome Exercício Período de Gozo
57205845/1 fErNaNdo QUiNTEla SMiTH 2020/2021 03/01 a 01/02/2022

Leia-se:

Matrícula Nome Exercício Período de Gozo
57205845/1 fErNaNdo QUiNTEla SMiTH 2019/2020 03/01 a 01/02/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 08 de novembro de 2021.

Protocolo: 726029

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 521 de 08 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 2021/1255492.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identida-
de funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – Engenharia de Pesca, 
lotado na Diretoria de Ciência e Tecnologia – DCT a viajar ao município de 
Marabá-PA, no período de 23 a 26/11/2021, a fim de realizar visita técnica 
às empresas 2 Ml e corrEa MErcÚrio, para atender à demanda do gru-
po de avaliações e análises de projetos – GaaP; e MaX rUSSUEl lEiTE dE 
SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, ocupante do cargo de Moto-
rista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá 
o servidor da Diretoria de Ciência e Tecnologia – DCT ao referido município.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 08 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 725966
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Portaria Nº 522 de 08 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 2021/1257099.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade fun-
cional nº 5905193/2, ocupante do cargo de Secretário de Gabinete, lotado 
na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a 
viajar ao município de Marituba-PA, no dia 05/11/2021, a fim de realizar 
visita técnica na Escola agroindustrial Juscelino Kubitschek, localizada no 
município de Marituba-Pa, e participar de uma reunião com a direção da 
referida escola e roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identidade fun-
cional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, que conduzirá o servidor da dETEc.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diárias 
aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 08 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 725998
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 11 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, 11 e 1/2 (onze e 
meia) diárias, sendo 04(quatro) nacionais e 07 e 1/2 (sete e meia) interna-
cionais 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
*Republicada por conter incorreções no Diário Oficial do Estado nº 
34.757, de 05/11/2021.

Protocolo: 725585

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 223/2021 – GaBiNete, em 05 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 no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos do processo administrativo Eletrônico 
n.2021/1111257;
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 30 (trinta) dias de licença para Tratamento 
de Saúde, no período de 10/10/2021 a 08/11/2021, da servidora JoSEaN-
NY dE caSSia liMa SaNToS, identidade funcional nº. 5916896/1, ocu-
pante 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 laudo Médico nº 81144.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 05 de Novembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 725825

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 222/2021 – GaBiNete, de 05 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:
dESiGNar o servidor fEliPE MarQUES dE SoUSa, ocupante do cargo as-
sistente administrativo, identidade funcional nº. 5941763/1, para substi-

tuir a servidora daNYElli do Socorro aMoriM SoUZa, identidade fun-
cional nº. 5911692/4, ocupante do cargo de Secretária de diretoria , códi-
go daS-011.1, no impedimento legal da Titular, no período de 01/11/2021 
a 30/11/2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 05 de Novembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 725823
Portaria N° 221/2021 – GaBiNete, de 05 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.
dEYlaNE corrEa PaNToJa Baia
rESolVE:
dESiGNar a servidora aNNE KEllY SaNcHES lEMoS, ocupante do car-
go de Técnico em administração e finanças, identidade funcional nº. 
5934736/2, para substituir a servidora JoSEaNNY dE caSSia liMa SaN-
ToS, identidade funcional nº. 5916896/1, ocupante do cargo de coorde-
nadora de Contratos e Convênios, código GEP-daS-011.4, no impedimento 
legal da Titular, durante licença para Tratamento de Saúde, no período de 
10/10/2021 a 08/11/2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 05 de Novembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 725818

.

.

errata
.

errata
errata  da Portaria n.209/2021-GaBiNete, de 27/10/2021, 
publicada no d.o.e. n.34.756, de 04/11/2021.
onde se lê : “adMiSSÃo dE SErVidor”
Leia-se: “PorTaria”
onde se lê: “art. 1º ...., em desfavor da servidora f.f.a, ...”
Leia-se: “art. 1º ..., em desfavor da servidora J.f.a, ...”

Protocolo: 725804

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

Primeiro termo aditivo ao convênio cNPq/FaPesPa
Processo sei nº 01300.680031/2013-41.
Programa ProNEX 2013
Primeiro Partícipe: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico – cNPq.
Segundo Partícipe: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas 
– faPESPa.
Objeto: Alterar o Convênio SICONV nº 794478/2013, celebrado entre o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 
e a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa, no 
âmbito do Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência – PRONEX, nos 
seguintes itens:
1.da denominação e endereço da coNVENENTE;
2.da alteração do endereço da sede da coNVENENTE;
3.Da Alteração da Subcláusula Sétima da CLÁUSULA QUINTA do Convênio;
4.Da Alteração da Subcláusula Oitava da CLÁUSULA QUINTA do Convênio;
5.Do Plano de Trabalho do Convênio;
6.do Plano de aplicação detalhado.
data da última assinatura eletrônica: 03/11/2021.
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPESPa

Protocolo: 725575

.

.

diÁria
.

Portaria N° 076/2021 – dirad/FaPesPa, de 08 de Novembro de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 057/2021 - GaBiNETE/faPESPa, de 08 
de Novembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1269396;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: rEGiNaldo do Socorro PaiVa aBrEU
MaTrÍcUla: 5950724
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém-Pa/cametá/Mocajuba/Baião/Belém-Pa.
PErÍodo: 11/11/2021 a 13/11/2021
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: continuidade nas ações relacionadas ao projeto “forma Pará”.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 08 de Novembro de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 726024
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Portaria N° 078/2021 – dirad/FaPesPa, de 08 de Novembro de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 055/2021 - GaBiNETE/faPESPa, de 08 
de Novembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1269239;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
MaTrÍcUla: 5961460/1
carGo: dirETor - PrESidENTE
TraJETo: Belém-Pa/cametá/Mocajuba/Baião/Belém-Pa.
PErÍodo: 11/11/2021 a 13/11/2021
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: continuidade nas ações relacionadas ao projeto “forma Pará”.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 08 de Novembro de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 725927
Portaria N° 077/2021 – dirad/FaPesPa, de 08 de Novembro de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 056/2021 - GaBiNETE/faPESPa, de 08 
de Novembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1269320;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: ViTor doS SaNToS SiQUEira JUNior
MaTrÍcUla: 5920017
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém-Pa/cametá/Mocajuba/Baião/Belém-Pa.
PErÍodo: 11/11/2021 a 13/11/2021
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: continuidade nas ações relacionadas ao projeto “forma Pará”.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 08 de Novembro de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 725935

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 392/2021-seeL, de 08 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETáro dE ESTado dE ESPorTE E, fundamentado pela lei nº 6.215 
de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho de 2006, 
publicada no doE nº 30.714 de 30/06/2006, laZEr, coNcEdE, ao servi-
dor roMEU dioNES fiGUEirEdo BiaSaN, matrícula nº 5902807/1, ocu-
pante do cargo de Motorista lotado neste órgão, licença para Tratamento 
de Saúde, no período de 04/03/2021 a 30/03/2021. ordenador: NiVaN 
SETUBal NoroNHa

Protocolo: 725580
Portaria Nº 393/2021-seeL, de 08 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETáro dE ESTado dE ESPorTE E, fundamentado pela lei nº 6.215 
de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho de 2006, 
publicada no doE nº 30.714 de 30/06/2006, laZEr, coNcEdE, a servi-
dora roSEaNE MESQUiTa TEiXEira, matrícula nº 57216778/2, ocupante 
do cargo de Técnico de Gestão de Esporte em Educação física lotada neste 
órgão, licença para Tratamento de Saúde, no período de 02/09/2021 a 
11/09/2021. ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 725586

..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 608/GePs/setUr de 08 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1239639; rESolVE: i 
– conceder suprimento de fundos ao servidor aNTÔNio MarcoS fraN-
co PiNHEiro, Mat. 57198175/1, assistente de Gestão em Turismo. ii – 
o valor do suprimento corresponde a: r$ 1.000,00 (um mil reais), para 
atender as despesas de classificação: Passagens e Locomoção – 339033.A 
utilização do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após 
a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo 
máximo de 15 dias após o período de aplicação.ordENador:aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 725842
Portaria Nº 607/GePs/setUr de 08 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1239540; rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor aNTÔNio MarcoS fraNco 
PiNHEiro, Mat. 57198175/1, assistente de Gestão em Turismo. ii – o 
valor do suprimento corresponde a: r$ 1.500,00 (um mil e Quinhentos 
reais), para atender as despesas de classificação: Passagens e Locomo-
ção – 339033. a utilização do suprimento de fundos será no período de 30 
(trinta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de 
contas no prazo máximo de 15 dias após o período de aplicação. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 725840

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 611/GePs/setUr de 08 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1252414. rESolVE: 
conceder 4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor abaixo allaN diNiZ 
KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA, Mat. 5960483/1, Gerente de Inteligência 
de Mercado. oBJ: realizar levantamento de campo para elaboração de pro-
jeto de sinalização turística. dESTiNo: Salvaterra e Soure/Pa. PErÍodo: 
22 a 26/11/2021.ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 726051
Portaria 613/GePs/setUr de 08 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1239312; rESolVE: con-
ceder 06 e ½ (seis e meia) diária ao servidor aNTÔNio MarcoS fraN-
co PiNHEiro, Mat. 57198175/1, assistente de Gestão em Turismo. oBJ: 
acompanhar, supervisionar a instrutoria do Módulo 3 do curso condutor 
ambiental de Trilhas e caminhadas que será realizado pela SETUr, em 
parceria com o corpo de Bombeiros no município de oriximiná. dESTiNo: 
oriximiná/Pa. PErÍodo: 05 a 11/11/2021. ordENador: aNdErSoN oli-
VEira caValcaNTE

Protocolo: 726075
Portaria Nº 614/setUr de 08 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1243183; rESolVE: con-
ceder 6 e 1/2 (seis e meia) diárias a servidora rEGiNa lÚcia MoraES 
PErEira, mat. 54195545/2, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. oBJE-
TiVo: acompanhar e supervisionar a instrutoria do curso de Garçom, que 
será realizado pela SETUr, em parceria com o SENar. dESTiNo: Vigia 
de Nazaré / Pa. PErÍodo: 21 à 27/11/2021. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 726077
Portaria Nº 615/GePs/setUr de 08 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1255647; rESolVE: 
conceder 09 e ½ (nove e meia) diárias ao servidor aNdrEY MENdoNÇa 
SoUZa, Mat. 5960339/1, Gerente de Qualidade. oBJ: implantação do Pro-
jeto de ecoturismo na aldeia Teles Pires. dESTiNo: Jacareacanga-Pa. PErÍ-
odo: 13 a 22/11/ 2021 ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 726081
Portaria 612/GePs/setUr de 08 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1203210; rESolVE: con-
ceder 5 e 1/2 (cinco e meia) diária ao servidor arY SÉrGio dE alMEida 
SaNToS, Mat. 5962014/1, Gerente de Turismo de Natureza. oBJ: ação 
de turismo e meio ambiente. dESTiNo: Salinópolis-Pa.PErÍodo: 29/10 à 
03/11/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 726071
Portaria Nº 610/GePs/setUr de 05 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1147167. rESolVE: 
conceder 01 e ½ (uma e meia) diária ao servidor abaixo aNdrÉ orENGEl 
diaS, mat. 5888072/4, Secretário de Estado de Turismo. oBJETiVo: com-
por a mesa de honra na cerimônia de abertura do Encontro Nacional de 
Jornalistas e comunicadores de Turismo – ENcoMTUr. dESTiNo: Santa-
rém/Pa.PErÍodo: 14/ a 15/10/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 725853
Portaria Nº 609/GePs/setUr de 08 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1115476; rESolVE: con-
ceder 02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor EVaNdro JoSÉ fErrEira 
NEVES JÚNior, Mat. 5892676/7, coord. de Planej. das Políticas Públicas 
para o Turismo. oBJ: Participação no Encontro Brasileiro de comunicação 
e Turismo. dESTiNo: Santarém/Pa.PErÍodo: 14 à 16/10/2021.ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 725848
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Portaria Nº 605/GePs/setUr de 05 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1243360; rESolVE: conce-
der 02 e ½ (duas e meia) diária ao servidor faBio MarTiNS forTE, Mat. 
5960346/1,Gerente de Turismo rural. oBJ: cobrir ação “Praia limpa, praia 
linda”.dESTiNo: Salinópolis/Pa..PErÍodo: 30/10 a 01/11/2021. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 725829
Portaria 606/GePs/setUr de 08 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1235183; rESolVE: conceder 
06 e ½ (seis e meia) diária ao servidor aNTÔNio MarcoS fraNco PiNHEi-
ro, Mat. 57198175/1, assistente de Gestão em Turismo. oBJ: acompanhar, 
supervisionar a instrutoria do curso de camareira que será realizado pela 
SETUr, em parceria com o SENar. dESTiNo: cametá/Pa. PErÍodo: 07 a 
13/11/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 725835

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 43/2021/GaB/dPG, de 08 de NoVeMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os artigos 8º, inciso XiX; e 71, todos da lei com-
plementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando os termos da 
instrução Normativa Nº 05/2021, de 15 de setembro de 2021; consideran-
do o que consta no PaE Nº 2021/1122840; rESolVE:
i – instaurar, com fulcro no art. 3º, i, da instrução Normativa Nº 05/2021, Pro-
cEdiMENTo adMiNiSTraTiVo circUNSTaNciado – Pac, em relação aos ser-
vidores G.c.S. id. funcional n° 57206425; a.o.S. id.  funcional nº 57191028; 
P.H.S.S. id. funcional n° 5889006; r.E.S.S. id. funcional n° 57201720; N.S.V.r. 
id. funcional n° 55587622; P.S.c. id. funcional n° 57205330; e r.r.r.T. id. 
Funcional n° 57211852, com o objetivo de apurar os fatos, identificar responsá-
veis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento.
II – Notifiquem-se os interessados da instauração do procedimento.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 725961

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 595/2021/GGP/dPG, de 04 de NoVeMBro de 2021.
considerando o PaE nº. 2021/1234099, de 28/10/2021. rESolVE: con-
ceder 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio a Servidora Pública MARA CE-
CILIA SOUZA DA COSTA, Id Funcional nº 30597/1, referentes ao Triênio 
(1983/1986), com gozo no período de 15/09/2021 a 14/10/2021, 30 dias 
iniciais e 15/10/2021 a 13/11/2021, 30 dias finais. Dê-se ciência, cumpra-
se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 725519

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 600/2021-GGP-dPG, de 05 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 2021/1137064. rESolVE: 
dESiGNar o Servidor Público iGor lUiS GoNcalVES E SilVa, id. funcional: 
57234575/ 1, para responder pela Função Gratificada de Secretário da 
coordenação cível residual/ fazenda Pública, desta defensoria Pública do 
Estado do Pará, durante o período de férias do titular, o Servidor Público, 
JoSE coUTiNHo da SilVa, id. funcional: 5897879/ 1, no período de 
17/05/2021 a 31/05/2021 – 15 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 725443

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 039/2021 - dPG, de 05 de NoVeMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, i e Viii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006;
considerando que confere à administração a prerrogativa de acompanhar 
e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, visando 
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;
Considerando que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos 
serão efetivados 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 2º, da lei federal 
nº 8.666/93 com as alterações introduzidas; rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo, para a função de fiscal e suplen-
te dos Contratos abaixo especificdos, com efeitos retroativos a contar de 
10/11/2020.

Processo contrato Empresa fiscal Matrícula Su-
plente Matrícula

2019/259976 022/2019 BraSilcard adM 
dE carTÕES

clEBEr PaiVa 
coElHo 54194024

Mar-
cElo 

fraNÇa 
MEN-
dES

572345582017/459551 076/2017 ParVi locadora 
lTda

2017/142363 055/2017 TicKET SolU-
ÇÕES HdfGT S/a

art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 725955

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 601/2021-GGP-dPG, de 05 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 2021/1262087. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, 
a defensora Pública lUaNa rocHEllY MiraNda liMa PErEira, id. 
funcional: 5896004/ 1, referente ao aquisitivo (2019/2020), no intervalo 
de 20/01/2022 a 18/02/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 725440
Portaria Nº 602/2021-GGP-dPG, de 05 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 2021/1243619. 
rESolVE: conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo 
contínuo, ao defensor Público KElViN BrENo roWE rodriGUES, id. 
funcional: 5957724/ 1, referente ao aquisitivo (2020/2021), no intervalo 
de 07/01/2022 a 05/02/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 725441
Portaria Nº 603/2021-GGP-dPG, de 05 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 2021/1245030. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, ao 
defensor Público floriaNo BarBoSa JUNior, id. funcional: 55589071/ 
1, referente ao aquisitivo (2020/2021), no intervalo de 15/01/2022 a 
13/02/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 725442

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 589/2021/GGP/dPG, de 27 de oUtUBro de 2021*.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, inciso Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2021/1190331 que concluiu pela viabilidade jurídica de retificação 
de data de exoneração a pedido; rESolVE: Por motivo de incorreção.
Retificar os termos da PORTARIA nº 0114/2008 no DOE de 06/03/2008 sobre 
a data de exoneração, a pedido, do cargo de dEfENSora PÚBlica de lorENa 
daHáS JorGE dE SoUZa, Matrícula: 55589089/3, nos termos seguintes:
Onde se lê: a contar de 30/01/2008;
leia-se: a contar de 31/01/2008.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
* republicada por incorreções no d.o.e. Nº 34.756, de 04.11.2021.

Protocolo: 725587
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº. 050/2021/tJPa//Partes: TJPa e a empre-
sa a facHiNEli coMUNicaÇÃo lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
08.804.362/0001-47// objeto do contrato: contratação de empresa para 
prestação de serviços de acesso à internet, com instalação e suporte para 
as unidades judiciárias do TJPa.// origem: Pregão Eletrônico 054/2021/
TJPa.//Valor do contrato: r$ 666.057,53 (global)// dotação orçamen-
tária: funcional programática: 02.126.1417.8651 / 02.126.1417.8652 / 
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02.126.1417.8653; fonte de recurso: 0101 / 0118; Elemento de despesa 
339040 // Vigência: 48 meses; com início em 03/11/2021 e término em 
03/11/2025.// data da assinatura: 03/11/2021// foro: Belém/Pa// res-
ponsável pela assinatura: andrey diego da Silva albuquerque – Secretário 
de administração em Exercício do TJPa //ordenador responsável: Miguel 
lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento, coordenação e fi-
nanças.

Protocolo: 726095
extrato de contrato nº. 051/2021/tJPa//Partes: TJPa e a empresa 
claro S/a, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 40.432.544/0001-47// obje-
to do contrato: contratação de empresa para prestação de serviços de 
acesso à internet, com instalação e suporte para as unidades judiciárias 
do TJPa.// origem: Pregão Eletrônico 054/2021/TJPa.//Valor do contrato: 
r$ 50.439,36 (global)// dotação orçamentária: funcional programática: 
02.126.1417.8651 / 02.126.1417.8652 / 02.126.1417.8653; fonte de re-
curso: 0101 / 0118; Elemento de despesa 339040 // Vigência: 48 meses; 
com início em 03/11/2021 e término em 03/11/2025.// data da assinatu-
ra: 03/11/2021// foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: andrey 
diego da Silva albuquerque – Secretário de administração em Exercício do 
TJPa //ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 726096

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 2º termo aditivo ao contrato nº. 004/2021/tJPa//Par-
tes: TJPa e a empresa criarT SErViÇoS dE TErcEiriZaÇÃo dE MÃo dE 
oBra lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 07.783.832/0001-70.// objeto 
do contrato:  o objeto do presente contrato é a contratação de Pessoa 
Jurídica especializada na prestação de serviços de condução de veículos, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de 
referência, Anexo I do edital, cujos termos integram o presente instrumen-
to.// origem: o presente contrato tem origem na adjudicação referente à 
licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico de nº. 064/TJPa/2020. 
// objeto do aditivo: repactuação dos valores praticados no contrato nº. 
004/2021 visando a atualização dos valores em virtude do reajuste do piso 
salarial, do vale alimentação e do fator acidentário, com efeitos retroativos 
à 26/02/2021. // Valor do aditivo: considerando a) reajuste do piso sala-
rial da categoria em 5,45%; b) reajuste do valor do Vale alimentação para 
r$ 19,82 (dezenove reais e oitenta e dois centavos); c) alteração do fator 
acidentário Previdenciário – faP para 1 %.; o valor mensal passa a ser de 
r$ 535.460,89, perfazendo o global de r$ 6.425.530,72. // dotação orça-
mentária: Programa de Trabalho: 02.122.1421.8659/ 8669/ 8670; Nature-
za da despesa: 339037; fonte: 0118. // data da assinatura: 03/11/2021// 
foro: Belém/Pa// representante do contratante: andrey diego da Silva 
albuquerque – Secretário de administração em exercício. // ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento, 
coordenação e finanças.

Protocolo: 725588
extrato do 7º termo aditivo ao contrato 025.2016 tJPa // Partes: Tri-
BUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará E caTa VENTo rEfriGEraÇÃo 
E SErViÇoS GEraiS lTda - EPP, inscrita no cNPJ nº: 03.534.028/0001-
05.// objeto do contrato: contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de desinstalação, 
substituição e realocação dos equipamentos de ar condicionado tipo ex-
pansão direta e VRF, Splits (ou outro equipamento de outra classificação 
que vier a substituir estes) instalados no Prédio Sede do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, localizado na av. almirante Barroso, 3089, Souza, cEP. 
66.613-710, Belém - Pará, com fornecimento e reposição de quaisquer 
componentes e/ou peças, novas e originais do fabricante do equipamento, 
assim como, dos materiais de consumo (óleo lubrificante, gás refrigerante, 
dentre outros) necessários à execução dos serviços. // origem do contrato: 
Pregão Eletrônico de nº. 018/TJPa/2016 // objeto do aditivo: prorrogação 
do prazo de vigência em mais 06 (seis) meses, com a manutenção do valor 
contratado equivalente ao período da prorrogação // Vigência do Aditivo: 
início em 03/11/2021 e término em 02/05/2022 // Valor do aditivo: mensal 
de r$-17.150,76, totalizando o valor global de r$-102.904,56. // dotação: 
funcional Programática: Programa de Trabalho: 02.061.1417.8645; fonte 
0118; Elemento de despesa 339030 e 339039. // data da assinatura do 
aditivo: 19/10/2021 // foro: Belém // responsável pela assinatura: dé-
bora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa// ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento, 
coordenação e finanças.

Protocolo: 725904

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos 003/tJPa/2021
acolHo o julgamento apresentado pela comissão Permanente de licita-
ção, razão pela qual decido:
i- adJUdicar em favor da empresa vencedora, coNTiNENTal SErVicE SEr-
ViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 26.263297/000171, 
o objeto da Tomada de Preços nº 003/TJPa/2021, na quantia de r$ 390.992,00 
(trezentos e noventa mil e novecentos e noventa e dois reais) e,
II - HOMOLOGAR o resultado final do procedimento licitatório, realizado 
através da Tomada de Preços em epígrafe - contratação de empresa espe-
cializada para execução da obra para a recuperação da pintura da fachada 
do conjunto arquitetônico do fórum criminal e impermeabilização das lajes 
e fachadas dos blocos A e B, consoante a Ata da sessão de continuação (fls. 
2063/2065). Belém, 08 de novembro de 2021.
aNdrEY diEGo da SilVa alBUQUErQUE SEcrETario dE adMiNiSTra-
cao EM EXErcÍcio

Protocolo: 725883

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 024/2021 -  
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 adicionar servidores 
responsáveis pela fiscalização da Ata de Registro de Preços n.º 001/2021 
discriminados na tabela abaixo, com fundamento legal no artigo 65, § 8º 
da lei 8.666/93 e alterações: 

aTa dE rEGiSTro 
dE PrEÇo coNTraTada oBJETo

GESTor e 
fiScal dEMaN-

daNTE 

fiScaiS TÉcNicoS 
iNclUÍdoS

001/2021 –
loTE 01

EMPrESa EXaTa 
coNSTrUTora 

lTda

Eventual prestação 
de SErViÇoS coMUNS 
dE ENGENHaria coM 

forNEciMENTo dE MÃo 
dE oBra, MaTEriaiS 

E EQUiPaMENToS para 
atender as necessidades de 
manutenção predial corre-
tiva dos edifícios ocupados 
pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará.

antônio Maxi-
miano de Sousa 
Martins Junior- 
Mat. 2413-9

José luiz
Sarmento de araújo, 
matrícula: 40720

e
francinaldo Pereira 
da Silva Barbosa, 
matrícula: 64815

Belém, 08 de novembro de 2021//aNdrEY diEGo da SilVa alBUQUEr-
QUE - Secretário de administração, em exercício.

Protocolo: 726099

.

.

coNVÊNio
.

extrato do 1º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica nº 051/2018 
// Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Município de ourilândia 
do Norte, através da câmara Municipal de ourilândia do Norte // cNPJ/Mf 
34.682.385/0001-36 // objeto do acordo: o presente objeto é a cessão de 
servidores para a realização de ações conjuntas voltadas para o desenvol-
vimento das atividades necessárias à modernização da Justiça no Município 
// Objeto do aditivo: prorrogação de vigência por mais 03 (três) anos // Vi-
gência do aditivo: Início em 12/12/2021 e término em 11/12/2024 // Data 
da assinatura: 04/11/2021 // responsável pela assinatura: célia regina de 
lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJPa.

Protocolo: 725508

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 031.2021/tJPa – 
 o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário, 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no 
cNPJ/Mf sob o nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua 
Secretária de Administração, em obediência à PORTARIA nº 451/2020-GP 
que delegou à titular da Secretaria de administração, nos termos do artigo 
21 da lei Estadual nº 8.972/2020, a aplicação das penalidades previstas 
nos artigos 86 e 87da lei nº 8.666/1993 e 7º da lei nº 10.520/2002, no 
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no que se refere ao pedido 
de sanção realizado no processo Pa-Pro-2017/00666.01, assim decidiu: 
“acolHo o parecer da assessoria Jurídica desta Secretaria de administração 
e dEcido aPlicar a SaNÇÃo dE adVErTÊNcia, por descumprimento 
das obrigações contidas no contrato nº 014/2017/TJPa, indicada pela 
fiscalização, à empresa CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO 
dE oBra lTda, com base nos documentos e manifestações acostados aos 
autos, e por tudo o que foi observado no referido parecer, cuja motivação 
e fundamentação integra este ato decisório.” // Belém, 26 de outubro de 
2021. // débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 725932
..

triBUNais de coNtas
.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.615, de 08 de NoVeMBro de 2021.
dispõe sobre autorização para a abertura de crédito suplementar.
o Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 63 - regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o art. 47, § 3º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 
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(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021);
coNSidEraNdo o art. 6º, § 2º da lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021 
(lei orçamentária anual);
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a suplementação no valor de r$ 300.000,00 (tre-
zentos mil reais) para adequar a programação do orçamento vigente do 
Tribunal de contas do Estado, na forma abaixo discriminada:
Suplementação

Programa de Trabalho fonte Natureza da despesa Valor
01.032.1455 8.571 0101 449052 300.000,00

art. 2º. os recursos necessários à execução da PorTaria ocorrerão por 
conta da anulação parcial da dotação consignada no orçamento, conforme 
discriminação a seguir:
anulação

Programa de Trabalho fonte Natureza da despesa Valor
01.032.1455 8.571 0101 339039 300.000,00

art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor nesta data.
Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 08 
de novembro de 2021.
conselheira lourdes lima
Presidente do TcE/Pa

Protocolo: 725938

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão 
Virtual do dia 28 de julho de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 61.870
(Processo tc/501459/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil, 
consubstanciado na PorTaria PS n.º 2392, de 01.11.2014, em favor 
de PEdro Maia da coNcEiÇÃo, dependente da ex-segurada Maria do 
Espírito Santo da conceição.
acÓrdÃo Nº. 61.871
(Processo tc/502430/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil, consubstanciado 
na PorTaria PS nº. 060, de 1.3.2016, em favor de HElENa aMoriM 
coSTa, dependente do ex-segurado Benedito Queiroz costa.
acÓrdÃo N.º 61.872
 (Processo tc/503113/2020)
requerente: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria, 
consubstanciado na PorTaria aP nº 1392, de 26/08/2019, em favor 
de alTaMira alVES dE SoUSa, no cargo de Servente, ref. i, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.873
(Processo tc/505593/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.° 81, 
de 26 de abril de 2012, registrar o ato de aposentadoria consubstanciado 
na PorTaria aP nº 2399, de 10/09/2019, em favor de MaNoEl dE JESUS 
fErrEira crUZ, na função de Motorista Policial, classe “c”,  lotado na 
Polícia civil do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.874
(Processo tc/515939/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4º, inciso i, da resolução nº 18.990, de 03/04/2018 e art. 290 do riTcE/
Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução 
do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o processo que 
trata do ato de aposentadoria de irVaNda doS SaNToS cordEiro, 
consubstanciado na PorTaria
aP nº 0009, de 02/01/2017, na função de auxiliar de Serviço c, lotada na 
Universidade do Estado do Pará, em virtude do falecimento da beneficiária.

acÓrdÃo N.º 61.875
(Processo tc/506381/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP n° 2003, de 04/09/2019, em favor de 
Maria daS GraÇaS oliVEira da SilVa, no cargo de auxiliar de Serviço 
– c, lotada na Universidade Estadual do Pará.
acÓrdÃo Nº. 61.876
(Processo tc/500886/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art 
4º, inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, e art. 290, 
do riTcE/Pa c/c o art.485, iV, do código do Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o 
processo que trata do ato de Pensão civil, consubstanciado na PorTaria 
PS n.º 2005, de 01.12.2015, em favor de raiMUNdo SErGio loPES dE 
MoraES, dependente da ex-segurada Maria rosa dias de Moraes.
acÓrdÃo Nº. 61. 877
(Processo tc/505607/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciada na PorTaria aP nº 2417, de 24 de setembro de 2019, 
em favor de JoSÉ coNcEiÇÃo corrÊa, no cargo de delegado de Polícia, 
classe B, lotado na Polícia civil do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.878
(Processos tc/500977/2017, tc/502065/2017, tc/503137/2017, 
tc/503410/2017, tc/504912/2017 e tc/536533/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, registrar os atos de pensões civis, abaixo discriminados:
Processo Tc/500977/2017- Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2035, de 01/12/2015, em favor de lETÍcia da SilVa SErra, 
dependente da ex-segurada lívia Maria alves da Silva;
Processo Tc/502065/2017– Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1752, de 01/10/2015, em favor raiMUNda fErrEira fUrTado, 
dependente do ex-segurado Marcionilo Pacheco furtado;
Processo Tc/503137/2017– Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 1541, de 01/09/2015, em favor alBErTo doS SaNToS TEiXEira, 
dependente da ex-segurada orlanda dos Santos Teixeira;
Processo Tc/503410/2017– Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 608, de 01/06/2016, em favor de WalYSSoN MaTHEUS alVES 
alENcar e WaNdErSoN alENcar SoUSa JÚNior, dependentes do ex-
segurado Wanderson alencar Sousa;
Processo Tc/504912/2017– Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0313, de 12/02/2016, em favor de raiMUNdo MarTiNS fErNaNdES, 
dependente da ex-segurada Marilda costa fernandes;
Processo Tc/536533/2017– Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0653, de 03/07/2017, em favor de JoSÉ Pio caVallEiro dE MacEdo 
NETo, dependente da ex-segurada Zenir cavalleiro de Macedo da luz.
acÓrdÃo N.º 61.879
(Processos tc/516075/2016, tc/516290/2016 e tc/516632/2016)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inci-
so ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão abaixo identificados:
Processo Tc/516075/2016: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 1206 de 11.4.2014 em favor de PaUlo VirGÍlio da GaMa, dependente 
da ex-segurada Maria de lourdes Gonçalves da Gama.
Processo Tc/516290/2016.: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n.º 2145 de 1.9.2014 em favor de Maria idalGiNa diaS dE SoUZa, 
dependente do ex-segurado acindino da Silva e Souza.
Processo Tc/516632/2016.: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0035 de 2.1.2014 em favor de PaUlo dE aNdradE liMa, dependente 
da ex-segurada Edésia de oliveira lima.
acÓrdÃo N.º 61.880
(Processo tc/511264/2016)
assunto: rETificaÇÃo dE aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
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unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do Ato de Retificação de Aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aT aP n.º 2.087, de 10.11.2015, em favor 
de Maria ESTEr fraNco dE araÚJo, no cargo de Professor classe 
Especial, Nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.881
(Processo tc/503044/2020)
assunto:  rEforMa
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4º, inciso i, da resolução nº 18.990, de 03/04/2018 e art. 290 do riTcE 
c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução do 
mérito, por perda de objeto, com o consequente arquivamento dos autos, 
o processo que trata do ato de reforma consubstanciado na PorTaria 
nº 1401, de 25/07/2019, em favor do 3º Sargento PM EdSoN JoSÉ 
alcÂNTara, pertencente ao efetivo do 24º Batalhão de Polícia Militar, 
tendo em vista o falecimento do interessado.
acÓrdÃo N.º 61.882
(Processo tc/502595/2020)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira acordaM os conselheiros 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do 
voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, 
c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir 
o registro do ato de reforma consubstanciado na PorTaria rE n.º 2054, 
de 05.08.2019, em favor do 1º Sargento PM ladiSlaU MENdES BarBoSa, 
pertencente ao quadro de inativo da PM/Pa.
acÓrdÃo N.º 61.883
(Processo tc/501694/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº. 1475, de 23/07/2019, em favor 
de JOSÉ BARROS DOS REIS, na função de Vigia, Referência I, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.884
(Processo tc/501164/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de pensão, consubstanciado 
na PorTaria PS nº 1658, 01/08/2014, em favor de raiMUNda QUEiroZ 
PErEira, dependente do ex-segurado Napoleão Pinheiro de araújo.
acÓrdÃo Nº. 61.885
(Processo tc/500487/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir em caráter excepcional, o registro dos atos 
de admissão de servidores temporários firmado entre a SECRETARIA DE 
ESTado dE SaÚdE PÚBlica – MarTa rEiS PaiVa rEGiNaTTo, aNNiElY 
daYaNa aMaral fErrEira e NaTalia dE oliVEira TEiXEira, regina 
aurora Pinheiro Noronha, ian carlos Gomes de lima, Edivar Teixeira de 
lima filho, Mairley albuquerque Serrão, Wangler adenilto Vasconcelos de 
assis, Gracileide Maia correa e Marcio Veiga costa.
acÓrdÃo N.º 61.886
(Processo tc/517970/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4.º, inciso i, da resolução/TcE-Pa n.º 18.990, de 03 de abril de 2018, e 
art. 290 do riTcE/Pa, c/c art. 485, iV, do código de Processo civil:
i - Extinguir, sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento 
dos autos, o processo que trata do ato de Pensão consubstanciado na 
PorTaria PS nº 2410, de 10.09.2013, em favor de JoSÉ BErNardES, 
dependente da ex-segurada Maria de Morais Bernardes, em razão do 
falecimento do beneficiário;
II - Recomendar ao IGEPREV que adote providências para reaver valores 
percebidos após a morte do beneficiário.
acÓrdÃo Nº. 61.887
(Processo tc/501147/2016)
assunto: PENSÃo ciVil.
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro acordaM os 
conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanimemente, 
nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso ii e 

parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciado na 
PorTaria PS nº 1382, de 26/06/2013, em favor de Maria fariaS dE 
SoUSa, dependente do ex-segurado durval Magno de Souza.
acÓrdÃo Nº. 61.888
(Processos tc/513888/2017, tc/514075/2017 e tc/523338/2017)
assunto:  PENSÕES ciViS
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos referente aos processos 
abaixo discriminados:
Processo Tc/513888/2017 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 098, de 02/02/2015, em favor de Maria dE MEllo laMEira, 
dependente do ex-segurado Basileu lameira;
Processo Tc/514075/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1073, de 02/05/2014, em favor de Maria JoSÉ da SilVa caNGUSSU, 
dependente do ex-segurado José dias cangussu;
Processo Tc/523338/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0108, de 01/02/2017, em favor de JacYra coNcEiÇÃo dE MElo 
liSBoa, dependente do ex-segurado antônio lisboa.
acÓrdÃo N.º 61.889
(Processos tc/501834/2017 e tc/508550/2017)
assunto: PENSÕES
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, 
inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 290 do riTcE/
Pa e art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução 
do mérito, em razão do falecimento dos interessados, os processos que 
tratam de Atos de Pensão abaixo identificados:
Processo Tc/501834/2017: ato de Pensão consubstanciado na PorTaria 
PS nº 399, de 01/04/2015, em favor de JoaNil GoMES dE araUJo 
JUNior, dependente do ex-segurado Joanil Gomes de araújo;
Processo Tc/508550/2017: ato de Pensão consubstanciado na PorTaria 
PS nº 0505, de 02/03/2015, em favor de SEBaSTiaNa NaSciMENTo daS 
cHaGaS, dependente do ex-segurado antônio das chagas.
acÓrdÃo N.º 61.890
(Processo tc/507555/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
  (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP n.º 1482, de 19.07.2019, 
em favor de rUTE HElENa carValHo dE MoUra, na função de Professora, 
classe Especial, Nível K, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo N.º 61.891
(Processo tc/515899/2016)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (art. 191, § 3.º, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
Pensão civil, consubstanciado na PorTaria PS n.º 1179, de 08.04.2014, 
em favor de Maria dE fáTiMa SilVa BorGES, dependente do ex-segurado 
iranildo de almeida fagundes.
acÓrdÃo Nº. 61.892
(Processo tc/505630/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP Nº. 1912, de 24 de maio 
de 2018, em favor de fraNciSco alVES PiNHEiro, no cargo de Professor 
classe l, nível H, lotado na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.893
(Processos tc/501169/2016 e tc/501410/2016)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS 
loPES (§ 3º do art. 191 do regimento)
 acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
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complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos 
de Pensão abaixo identificados:
Processo Tc/501169/2016: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 1376 de 26.6.2013 em favor de Maria EliNETE PiNHEiro dE SoUSa, 
dependente do ex-segurado osmar de lima Mota.
Processo Tc/501410/2016: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0459 de 2.4.2013 em favor de aNTÔNia lENira SaNToS TEiXEira, 
dependente do ex-segurado ismael da Silva Teixeira.
acÓrdÃo Nº. 61.895
(Processos tc/501040/2017, tc/502316/2017, tc/503603/2017, 
tc/504184/2017, tc/504413/2017, tc/513006/2017 e tc/537106/2017)
assunto:  PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos 
abaixo discriminados:
Processo Tc/501040/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 1388, de 26/06/2013, em favor de EliSio MariNHo loPES, dependente 
da ex-segurada Telma Pantoja lopes;
Processo Tc/502316/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 010, de 04/01/2016, em favor de JoÃo SoUSa do carMo, dependente 
da ex-segurada francisca djanira fernandes do carmo;
Processo Tc/503603/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0988, de 01/06/2015, em favor de JaNdira coSTa da SilVa, 
dependente do ex-segurado Bianor Motta da Silva;
Processo Tc/504184/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS nº 
1028, de 03/10/2016, em favor de dJalMa cardoSo NUNES dE aNdradE, 
dependente da ex-segurada raimunda aracy Nogueira de Brito andrade;
Processo Tc/504413/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
nº 0760, de 01/07/2016, em favor de Maria crEUSa do NaSciMENTo 
SilVa, dependente do ex-segurado Manoel raimundo da Silva;
Processo Tc/513006/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 2370, de 03/11/2014, em favor de VEra lÚcia raBElo da SilVa, 
dependente do ex-segurado antônio Pereira lima;
Processo Tc/537106/2017 - Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 870, de 01/09/2016, em favor de JoSÉ dE SoUSa MilHoMENS, 
dependente da ex-segurada Maria das Graças duarte Milhomens.
acÓrdÃo Nº. 61.896
(Processos tc/508048/2020, tc/513773/2020, tc/514619/2020, 
tc/514867/2020, tc/515291/2020, tc/515666/2020, tc/515790/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos 
abaixo identificados:
Processo Tc/508048/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 0703, de 25 de março de 2014, em favor de Maria lÚcia do 
roSário coSTa, no cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo Tc/513773/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 2951, de 28 de novembro de 2019, em favor de rEGiNa cÉlia 
cÂMara, na função de agente administrativo, lotada na Polícia civil do 
Estado do Pará;
Processo Tc/514619/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1571, de 29 de outubro de 2019, em favor de lUcidalVa SoarES 
da SilVa, na função de agente administrativo, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo Tc/514867//2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 0293, de 30 de janeiro de 2014, em favor de SErafiM BorGES 
fErNaNdES, no cargo de agente de Saúde, lotado na Secretaria de Estado 
de Saúde Pública;
Processo Tc/515291/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 2125, de 20 de agosto de 2014, em favor de raiMUNda ZUlENE 
MarQUES E MarQUES, no cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação;
Processo Tc/515666/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 2608, de 21 de outubro de 2014, em favor de JoSÉ PEdro da SilVa, 
no cargo de Servente, lotado na fundação de atendimento Socioeducativa 
do Pará; e
Processo Tc/515790/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
nº 1559, de 01 de setembro de 2010, em favor de ioNEidE do ESPÍriTo 
SaNTo SErra, no cargo de agente de PorTaria, lotada Secretaria de 
Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.897
(Processos tc/501158/2016, tc/501330/2016,
tc/504173/2017, tc/535905/2017, tc/501594/2017 e tc/502553/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento interno)
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 

(art. 178, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos 
de Pensão Civil, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/501158/2016: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 1374, de 26.06.2013, em favor de Maria coSTa dUarTE, dependente 
do ex-segurado João Pereira duarte;
Processo Tc/501330/2016: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
n.º 0467, de 02.04.2013, em favor de JoSÉ faBiaNo PirES rodriGUES 
e WillaN caio caMPoS rodriGUES, dependentes da ex-segurada 
Waldinéa campos rodrigues;
Processo Tc/504173/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n.º 1029, de 03.10.2016, em favor de MaNoEl XaViEr fariaS, 
dependente da ex-segurada rocila de Souza farias;
Processo Tc/535905/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0048, de 02.01.2014, em favor de MarcoS alVES, dependente da ex-
segurada Maria Zeneide da Silva alves;
Processo Tc/501594/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 1233, de 03.08.2015, em favor de fErNaNdo MarcEliNo da SilVa 
MElo, dependente da ex-segurada francisca Gonzaga da Silva; e
Processo Tc/502553/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0937, de 03.10.2016, em favor de Gilda do Socorro VUlcÃo lEÃo, 
dependente do ex-segurado carlos da cruz rodrigues.
acÓrdÃo N.º 61.898
(Processos tc/505050/2020, tc/506337/2020, tc/509663/2020, 
tc/513106/2020, tc/500927/2016, tc/515532/2015, 
tc/514277/2020, tc/515316/2020, tc/516261/2020, 
tc/517130/2020, tc/504455/2020 e tc/504648/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da 
lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, registrar os atos de 
Aposentadoria relativos aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/505050/2020: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº. 1692, de 26/08/2019, em favor de 
BENEdiTa dE JESUS Gaia rEZENdE, na função de agente administrativo, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação;
 Processo Tc/506337/2020: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº. 1764, de 13/08/2019, em favor 
de GErMaNo doS SaNToS ParENTE, na função de Motorista, lotado na 
Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos;
Processo Tc/509663/2020: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº 2797, de 18/11/2019, em favor de 
SilVia lEiTÃo SoUSa, na função de agente de artes Práticas, lotada na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo Tc/513106/2020: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº 1.924, de 21/07/2014, em favor de 
JUracY da rocHa MENdES, no cargo de agente de PorTaria, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/500927/2016: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria rET aP nº 2.993, de 14/12/2020, 
retificadora da PORTARIA AP nº 1307, de 20/03/2012, em favor de JULIETA 
MoNTEiro da SilVa, no cargo de Professora classe Especial, nível i, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/515532/2015: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº 2026, de 22/05/2012, em favor de 
Maria daS GraÇaS rodriGUES lUcaS, no cargo de Professora classe 
Especial, nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/514277/2020: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº 2214, de 22/08/2014, em favor de 
doroTilia doS SaNToS carValHo, no cargo de Servente, ref. i, lotada 
na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/515316/2020: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº 2340, de 09/09/2013, em favor de 
lUZia PiNHEiro da SilVa, no cargo de Professora assistente Pa-a, lotada 
na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/516261/2020: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº 100, de 06/01/2020, em favor 
de EliaNa Maria PErEira, na função de agente de Saúde, lotada na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo Tc/517130/2020: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº 2750, de 08/11/2019, em favor de 
raiMUNdo BriTo da SilVa, na função de Braçal, lotado na Secretaria de 
Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca;
Processo Tc/504455/2020: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº 1879 de 23/07/2019, em favor de 
Maria daS GraÇaS diNiZ fariaS, no cargo de agente de PorTaria, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/504648/2020: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP nº 0284 de 31/01/2014, em favor de 
Maria aUXiliadora dE oliVEira TriNdadE, no cargo de agente de 
Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde.



116  diário oficial Nº 34.760 Terça-feira, 09 DE NOVEMBRO DE 2021

acÓrdÃo Nº. 61.899
(Processos tc/501093/2020 e tc/508988/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com 
fundamento nos art. 4.º inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril 
de 2018 e art. 290 do riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo 
civil, extinguir, sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento 
dos autos, os processos que tratam dos atos de aposentadoria abaixo 
identificados, em razão do falecimento dos beneficiários:
Processo Tc/501093/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1503, de 25.7.2019, em favor de Maria fEliX da SilVa oliVEira, 
na função de Servente. Referência I, lotado na Secretaria de Estado de 
Educação.
Processo Tc/508988/2020: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 0237, de 31.1.2014, em favor de cEZário MaToS frEiTaS, no 
cargo de agente de PorTaria, lotado na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.900
(Processo tc/515243/2016)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS 
loPES (art. 191, § 3.º, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
Pensão civil, consubstanciado no ato n.º 140, de 06.09.2016, em favor 
de SirlENE SilVa cHErMoNT, fláVia PiNTo fariaS e Kaio HENriQUE 
MiraNda corrÊa, dependentes do ex-segurado José Genivaldo farias.
acÓrdÃo Nº. 61.901
(Processo tc/515345/2016)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato 
de aposentadoria consubstanciado na PorTaria aP N° 0609 de 18 de 
março de 2015, em favor de rEGiNa TElMa ViEiTaS MarTiNS, no cargo 
de Técnica B, lotada na Secretaria de Estado da fazenda.
acÓrdÃo N.º 61.902
(Processos tc/513791/2016 e tc/516891/2016)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (art.191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão, com fundamento no 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos abaixo discriminados:
Processo Tc/513791/2016- Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 608, de 12/04/2013, em favor de MaNoEl alfrEdo da SilVa, 
dependente da ex-segurada Marilena leal da Silva Silva;
Processo Tc/516891/2016 – Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS nº 0400, de 03/02/2014, em favor de aliTa Maria daNiEllE calS 
rodriGUES, VicTor GaBriEl calS rodriGUES E aNNa SoPHYa calS 
rodriGUES, dependentes do ex-segurado ivanildo José rodrigues.
acÓrdÃo Nº. 61.903
(Processos tc/508570/2020 e tc/518008/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador de decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art.191, 
§ 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos 
de aposentadorias abaixo discriminados:
Processo Tc/508570/2020- aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1679, de 15/07/2013, em favor de clEidE doS SaNToS oliVEira 
BarroS, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotado na Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo Tc/518008/2020- aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº 2122, de 22/08/2014, em favor de roSadETE dE carValHo PorTilHo, 
no cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo Nº. 61.904
(Processos tc/502041/2020, tc/504207/2020,
tc/514007/2020, tc/514492/2020 e tc/ 516670/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS 
loPES (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos 
abaixo identificados:
Processo Tc/502041/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aT aP nº 1543, de 02 de julho de 2019, em favor de crEUZa MadEira 
roSa, na função de agente de PorTaria, lotada na Secretaria de Estado 
de Educação;
Processo Tc/504207/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 2077, de 08 de agosto de 2019, em favor de MarGarida da 
coSTa MarTiNS, na função de Escrevente datilógrafo, ref. iii, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.
Processo Tc/514007/2020 – aposentadoria consubstanciada na 
PorTaria aP nº 2992, de 03 de dezembro de 2019, em favor de laNa 
dE fáTiMa MENEZES doS SaNToS MENdoNÇa, na função de assistente 
administrativo, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
Processo Tc/514492/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 2673, de 31 de outubro de 2019, em favor de iZaBEl criSTiNa 
riBEiro dE araÚJo, na função de agente administrativo, lotada na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública.
Processo Tc/516670/2020– aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 2643, de 23 de outubro de 2014, em favor de JoSÉ carloS dE 
SOUZA, no cargo de Agente Fiscal Agropecuário, lotado na Agência de 
Estado de defesa agropecuária do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.905
(Processos tc/501426/2017, tc/503374/2017, tc/505303/2017,
tc/508200/2017, tc/509100/2017, tc/517030/2017 e tc/536409/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto o Edvaldo fernandes de Souza
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
(§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos 
de Pensão abaixo identificados:
Processo Tc/501426/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0787 de 4.3.2015 em favor de oTáVio loPES da crUZ, dependente 
da ex-segurada Maria Santos da cruz;
Processo Tc/503374/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
PS n.º 0616 de 4.6.2016 em favor de MaNoEl raiMUNdo PErEira dE 
MoraES, dependente da ex-segurada Balbina dos Santos Moraes;
Processo Tc/505303/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 1708 de 1.8.2014 em favor de iValdo MoTa alVES, dependente da 
ex-segurada Maria de fátima oliveira alves;
Processo Tc/508200/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 1714 de 1.8.2014 em favor de ZÉlia dE NaZarÉ GaliZa da SilVa, 
dependente do ex-segurado Elesbão Lima das Mercês;
Processo Tc/509100/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0090 de 2.1.2014 em favor de TaNia VaNESSa oliVEira da SilVa 
aZEVEdo e HillarY VaNESSa da SilVa aZEVEdo, dependentes do ex-
segurado Hilario azevedo ferreira Junior;
Processo Tc/517030/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0336 de 1.3.2016 em favor de TEoToNio MoUra coUTo, dependente 
da ex-segurada Stela lopes Bohadana couto;
Processo Tc/536409/2017: Pensão civil consubstanciada na PorTaria PS 
n.º 0469 de 2.4.2013 em favor de áVila aliNE cardoSo fiGUEirEdo, 
dependente do ex-segurado antonio augusto rodrigues figueiredo.
acÓrdÃo Nº. 61.904
(Processos tc/502041/2020, tc/504207/2020,
tc/514007/2020, tc/514492/2020 e tc/ 516670/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS 
loPES (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos 
abaixo identificados:
Processo Tc/502041/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria aT 
aP nº 1543, de 02 de julho de 2019, em favor de crEUZa MadEira roSa, na 
função de agente de PorTaria, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/504207/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 2077, de 08 de agosto de 2019, em favor de MarGarida da 
coSTa MarTiNS, na função de Escrevente datilógrafo, ref. iii, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/514007/2020 – aposentadoria consubstanciada na 
PorTaria aP nº 2992, de 03 de dezembro de 2019, em favor de laNa 
dE fáTiMa MENEZES doS SaNToS MENdoNÇa, na função de assistente 
administrativo, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
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Processo Tc/514492/2020 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 2673, de 31 de outubro de 2019, em favor de iZaBEl criSTiNa 
riBEiro dE araÚJo, na função de agente administrativo, lotada na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo Tc/516670/2020– aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 2643, de 23 de outubro de 2014, em favor de JoSÉ carloS dE 
SOUZA, no cargo de Agente Fiscal Agropecuário, lotado na Agência de 
Estado de defesa agropecuária do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.906
(Processo tc/536597/2013)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: SHarlEY SaraiVa SilVa – representante do Espólio de 
antônio Saraiva rabelo.
decisão recorrida: acórdão nº 52.601, de 03.10.2013
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
advogado: JoÃo EUdES dE carValHo NEri – oaB/Pa nº. 11.183
impedimento:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178 do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
1º, inciso XX, do ato nº. 63, de 19 de dezembro de 2012, conhecer do 
recurso de reconsideração interposto pela Sra. SHarlEY SaraiVa SilVa, 
representante do Espólio de antônio Saraiva rabelo e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, reformando, em parte, o acórdão nº 52.601, de 
03/10/2013, para julgar a prestação de contas do Convênio SEPOF nº 
011/2003 irregulares sem devolução de valores.
resoLUÇÃo Nº 19.322
(Processo nº tc/519215/2020)
Dispõe sobre a realização das sessões ordinárias no mês de novembro de 
2021 do Tribunal de contas do Estado do Pará.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais,
considerando a proliferação da doença coVid-19 em nossa capital e as 
consequências enfrentadas pelo sistema de saúde pública;
considerando a necessidade da manutenção dos serviços públicos e 
jurisdicionais e a correta prestação jurisdicional com a menor circulação de 
pessoas nas dependências desta Corte de Contas;
considerando o disposto no art. 15, XXV c/c Parágrafo Único do art. 165 do 
regimento interno do Tribunal de contas;
considerando a necessidade de escalonar de maneira progressiva a 
prestação dos serviços presenciais no âmbito desta corte de contas dentro 
de critérios seguros para saúde dos membros e servidores;
Considerando, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da Ata 
nº 5.793, desta data.
rESolVE,  unanimemente:
Art. 1º As sessões ordinárias do Tribunal Pleno no mês de novembro de 2021 
ocorrerão de forma virtual nos dias 3, 10, 17 e 24, com início às 10 horas.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão 
ordinária Virtual de 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 725642

.
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MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 258/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de licença para tratamento de saúde da ser-
vidora Silvia raquel castanhos Sabat, consubstanciado na apresentação do 
laudo Médico nº 205957a/1, expedido pela coordenadoria de Perícia Médica 
da Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad;
coNSidEraNdo o disposto no art. 77, i, e §1º, c/c o art. 81, ambos da 
lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa), e tudo mais que consta do Processo 
administrativo Eletrônico nº 2021/1212461,
rESolVE:
conceder à servidora SilVia raQUEl caSTaNHoS SaBaT, ocupante do 
cargo efetivo de Analista Ministerial – Especialidade Ciências Contábeis, 
matrícula nº 200252, licença para Tratamento de Saúde pelo período de 
30 (trinta) dias, compreendidos entre 20/10 e 18/11/2021.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 725437

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 08/2021/MPc/Pa
Protocolo n.º 2021/1264537
com fundamento no artigo 25, inciso ii, da lei federal n° 8.666/93, que 
está em consonância com o Parecer nº 151/2021, exarado pela assessoria 
Jurídica do MPc/Pa em 05/11/2021, resta inexigível a licitação para rea-
lização de despesa com inscrições de servidores do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará no ii congresso internacional dos Tribunais de 
contas, a ser realizado pela associação dos Membros dos Tribunais de con-
tas do Brasil, cNPJ n.º 37.161.122/0001-70, no período de 09/11/2021 a 
12/11/2021.
A despesa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corresponde a 02 
(duas) inscrições. a Nota de Empenho deverá ser emitida em favor da as-
sociação dos Membros dos Tribunais de contas do Brasil, cNPJ sob o núme-
ro 37.161.122/0001-70, estabelecida na SGaN – Quadra 601, Bloco H, Edi-
fício Íon Sala 74 - Térreo – cEP 70830-018, Brasília/df, à conta da seguin-
te dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8748.0000; 
Natureza da despesa: 33.90.39.00; fonte de recurso/origem do recurso 
Estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
Guilherme da costa Sperry
Procurador-Geral de contas do Estado do Pará

Protocolo: 725445

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 259/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora camila da costa 
Barbosa oliveira, datado de 03/11/2021 (Protocolo PaE nº 2021/1245148), 
e os termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora caMila da coSTa BarBoSa oliVEira, ocupante 
do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200238, 
05 (cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 09/01/2020 a 
08/01/2021, para serem usufruídos no período de 13 a 17/12/2021.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 725438
Portaria N° 260/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor armando Barbosa 
da fonseca, datado de 03/11/2021 (Protocolo PaE n° 2021/1248606), e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder ao servidor arMaNdo BarBoSa da foNSEca, ocupante do 
cargo efetivo de assistente Ministerial de controle Externo, matrícula nº 
200101, os 05 (cinco) dias remanescentes das férias relativas ao período 
aquisitivo 08/12/2019 a 07/12/2020, para serem usufruídos no período de 
13 a 17/12/2021.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 725434

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de despesa: 2021NE00444
Valor: 3.000,00
data: 08/11/2021
objeto: inscrições de membros do Ministério Público de contas do Estado 
do Pará no ii congresso internacional dos Tribunais de contas, no período 
de 09/11/2021 a 12/11/2021.
inexigibilidade: 08/2021/MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8748.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado (s):
Nome: associação dos Membros dos Tribunais de contas do Brasil
cNPJ: 37.161.122/0001-70
Endereço: SGaN, 70, Quadra 601, Bloco H, Edifício Íon Sala 74 - Térreo – 
cEP 70830-018, Brasília/df.
ordenador: GUilHErME da coSTa SPErrY

Protocolo: 725645
resolução nº 06/2021 – MPc/Pa – conselho superior
dispõe sobre a concessão de custeio das despesas relativas à participação 
de membros no Curso Presencial Introdutório da Atividade de Inteligência
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
considerando os requerimentos dos Procuradores de contas felipe rosa 
cruz, Matrícula 200196, e Stanley Botti fernandes, Matrícula 200199, para 
custeio das suas participações no curso Presencial introdutório da ativi-
dade de Inteligência, promovido pelo Conselho Nacional de Procuradores-
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Gerais de contas (cNPGc), a ser realizado de 23 a 25/11/2021, de forma 
presencial, em Brasília - df;
considerando os documentos e informações que instruem os autos, em 
especial a manifestação do centro de Estudos e aperfeiçoamento funcio-
nal (CEAF), que evidencia a pertinência e interesse institucional do evento 
para o MPc/Pa;
considerando o disposto no art. 3º da resolução nº 04/2017 – MPc/Pa – colégio;
rESolVE:
autorizar o custeio das despesas (diárias e passagens aéreas) relativas 
à participação dos Procuradores de contas felipe rosa cruz, Matrícula 
200196, e Stanley Botti fernandes, Matrícula 200199, no curso Presencial 
Introdutório da Atividade de Inteligência, promovido pelo Conselho Nacio-
nal de Procuradores-Gerais de contas (cNPGc), a ser realizado de 23 a 
25/11/2021, de forma presencial, em Brasília - df.
Belém, 04 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
ProcUrador-GEral dE coNTaS
Membro Nato
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
ProcUrador dE coNTaS
corregedor-Geral
Membro Nato
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador dE coNTaS
Membro Eleito
dEÍla BarBoSa Maia
ProcUradora dE coNTaS
Membro Eleito

Protocolo: 725741

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 102/2021-sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 059/2021-MP/Pa
objeto: registro de Preços para a aquisição de equipamento portátil de-
tector de junções não-lineares, projetado para detectar dispositivos ele-
trônicos de escuta e equipamentos celulares, independente dos mesmos 
estarem transmitindo ou desligados, através de transmissão de sinais de 
rf e detecção das harmônicas de retorno destes sinais
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 22/11/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
  dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 4490-52- Equipamentos e Material Permanente;
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 726005
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1082/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 
6/7/2006.
•ELIEZER MONTEIRO LOPES - Período: 23/10 a 21/11/2021 - GEDOC nº 
133619/2021
•TIAGO ARRUDA DA PONTE LOPES - Período: 23/07 a 20/09/2021 - GE-
doc nº 122036/2021
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 28 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 725433

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 3783/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 3676/2021-MP/PGJ, de 
26/10/2021, publicada no d.o.E. de 28/10/2021, que dispensou, a pedido, a 
partir de 01/11/2021, o Promotor de Justiça Gerson daniel Silva da Silveira 
da função de coordenador da região administrativa 06 - região do Tocantins,
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
nº 15624/2021, em 20/10/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo 
NoBrE para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coor-
denador da região administrativa 06 - região do Tocantins, no período de 
01/11 a 31/12/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 725435

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 029/2021-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 029/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa EricK da coN-
cEiÇÃo doS SaNToS 00166335207.
objeto do contrato: fornecimento de água mineral para atender às neces-
sidades das Promotorias de Justiça de Santarém/Pa.
Justificativa do Aditamento: Restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato nº 029/2021-MP/Pa, em conformidade com o art. 65, ii, “d”, 
da lei nº 8.666/1993.
data de assinatura: 05/11/2021.
Valor unitário após reequilíbrio: r$ 8,00 (oito reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-30.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 725449
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 120/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa TraNScaBral lTda.
objeto do contrato: prestação de serviços de coleta, transporte, incinera-
ção e destinação de resíduos sólidos/líquidos de saúde (lixo patológico) do 
departamento Médico e odontológico do Ministério Público.
Justificativa do Aditamento: Exclusão de representante legal da empresa e 
prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) 
meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei nº 8.666/1993 c/c cláusula 
Nona, item 9.1. do contrato.
data de assinatura: 05/11/2021
Vigência do Aditamento: 18/12/2021 a 17/12/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.126.1494.8943. Elemento de 
despesa: 3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 725447
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 081/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 081/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de servi-
ços de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público 
do Estado do Pará, no município de abaetetuba – Polo de Tocantins (Polo V).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 081/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 08/11/2021.
Valor Total do Período 28/04/2020 a 30/06/2020: r$ 13.391,51.
Valor Total do Período 01/07/2020 a 31/12/2020: r$ 38.563,38.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 725565
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 083/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 083/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços de recepcionista nas dependências do Ministério Público do Estado do 
Pará, no município de capanema – Polo Nordeste ii (lote iV).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 083/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 08/11/2021.
Valor Total do Período 28/04/2020 a 30/06/2020: r$ 6.634,53.
Valor Total do Período 01/07/2020 a 31/12/2020: r$ 19.103,94.
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dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 725567
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 106/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 106/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços de recepcionista nas dependências do Ministério Público do Estado do 
Pará, no município de Tucuruí – Polo Sudeste iii (lote Viii).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 106/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 08/11/2021.
Valor Total do Período 28/04/2020 a 30/06/2020: r$ 6.635,68.
Valor Total do Período 01/07/2020 a 31/12/2020: r$ 19.107,30.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 725568
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato 072/2018-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 072/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Sra. NEila criSTiNa TrEViSaN.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de imóvel utilizado como 
sede da Promotoria de Justiça da comarca de Medicilândia/Pa. reajuste 
do valor do contrato.
data de assinatura: 08/11/2021.
Valor Mensal reajustado: r$ 4.392,36 (quatro mil, trezentos e noventa e 
dois reais e trinta e seis centavos).
Valor anual reajustado: r$ 52.708,37 (cinquenta e dois mil, setecentos e 
oito reais e trinta e sete centavos).
Vigência do Aditamento: -
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elemento de despesa: 3390-36
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 725688

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 058/2021 -sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 071/2021-MP/Pa
objeto: a aquisição de cachepôs, vasos, espécies vegetais naturais e insumos.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 24/11/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo e 4490-52 – Equipamentos e 
Material Permanente
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 725885
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico nº 070/2021-MP/Pa
objeto: registro de preços para a aquisição de equipamentos de proteção 
individual – EPi (máscaras
Pff2/N95 e óculos de proteção) e álcool em gel 70%.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço.
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 24/11/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão.
Elemento: 339030 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 725809

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 049/2021-MP/Pa, empreitada por 
preço global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto registro 
de preços para aquisição de ar-condicionado:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
10.793.812/0001-95 – lS SErVicoS dE iNforMaTica E ElETroNica lTda:
item 02 – Valor Total .... r$ 108.637,44
item 03 – Valor Total .... r$ 34.306,56
28.489.248/0001-87 – o.c. araUJo JM MUlTiMar lTda:
item 01 – Valor Total .... r$ 57.780,00
Valor Total do certame: r$ 200.664,00
Belém (Pa), 08 de novembro de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 725453

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa: 038/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa a l PaES BoU-
lHoSa EPP (cNPJ nº 02.965.642/0001-50)
objeto: aquisição de duas máquinas de secar roupas, para atendimento 
das necessidades do departamento Médico e odontológico do MPPa.
Valor Total: r$ 4.776,00 (quatro mil, setecentos e setenta e seis reais)
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 05/11/2021
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943. Elemento de 
despesa: 449052. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 725475

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Núm. da inexigibilidade: 021/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa BErKaNa TEcNo-
loGia EM SEGUraNÇa lTda (cNPJ nº 07.259.712/0001-79).
objeto: aquisição de gravador digital para atendimento das necessidades 
do Ministério Público do Estado do Pará.
Valor Total: r$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais).
fundamento legal: art. 25, i c/c art. 26, ii e iii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 05/11/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 4490-52
fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 725462

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 061/2021-MP/Pa
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
ProdUÇÃo dE cliPPiNG ElETrÔNico dE
MaTÉriaS JorNalÍSTicaS, MoNiToraMENTo dE rEdES SociaiS E GES-
TÃo dE iNforMaÇÃo dE TEMaS dE
iNTErESSE do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 065/2021-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 061/2021-MP/Pa,
empreitada por preço global, no tipo menor preço e, diante do julgamento 
do Pregoeiro designado pela PorTaria nº.
3335/2021-MP/PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a favor 
da empresa abaixo, para todos os efeitos
previstos em lei:
06.333.973/0001-29 - SaVaNNaH SolUcoES EM coMUNicacao lTda:
GrUPo 01 – Valor Global .... r$ 71.250,00
Valor Global do certame: r$ 71.250,00
Encaminhe-se os autos à Atividade de Licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 725960

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 090/2017-MP/Pa.
Núm. do apostilamento: 2.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME.
data de assinatura: 08/11/2021.
Justificativa: Fica registrada a alteração das tabelas constantes na Cláusula 
Segunda do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2017, para fins de es-
clarecimentos, considerando que a concessão dos direitos de repactuação 
seguem o disposto na cláusula décima Quinta, item 15.2.4 do contrato nº 
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090/2017-MP/Pa, de forma que deverão ser concedidos a partir da data do 
pedido da empresa, o que ocorreu em 28/04/2020.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 725476
eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 108/2017-MP/Pa.
Núm. do apostilamento: 2.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME.
data de assinatura: 08/11/2021.
Justificativa: Fica registrada a alteração das tabelas constantes na Cláusula 
Segunda do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 108/2017, para fins de es-
clarecimentos, considerando que a concessão dos direitos de repactuação 
seguem o disposto na cláusula décima Sexta, item 16.2.4 do contrato nº 
108/2017-MP/Pa, de forma que deverão ser concedidos a partir da data do 
pedido da empresa, o que ocorreu em 28/04/2020.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 725482
eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 091/2017-MP/Pa.
Núm. do apostilamento: 2.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME.
data de assinatura: 08/11/2021.
Justificativa: Fica registrada a alteração das tabelas constantes na Cláusula 
Segunda do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 091/2017, para fins de es-
clarecimentos, considerando que a concessão dos direitos de repactuação 
seguem o disposto na cláusula décima Sexta, item 16.2.4 do contrato nº 
091/2017-MP/Pa, de forma que deverão ser concedidos a partir da data do 
pedido da empresa, o que ocorreu em 28/04/2020.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 725479
eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 107/2017-MP/Pa.
Núm. do apostilamento: 2.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME.
data de assinatura: 08/11/2021.
Justificativa: Fica registrada a alteração das tabelas constantes na Cláusula 
Segunda do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2017, para fins de es-
clarecimentos, considerando que a concessão dos direitos de repactuação 
seguem o disposto na cláusula décima Sexta, item 16.2.4 do contrato nº 
107/2017-MP/Pa, de forma que deverão ser concedidos a partir da data do 
pedido da empresa, o que ocorreu em 28/04/2020.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 725542

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3732/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133782/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEla SoUZa filHo MoUra
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional Técnico 
(cao/TEc)
MaTrÍcUla: 999.826
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3734/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133597/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo oliVEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Tucumã
MaTrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucumã - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 27/10/2021 - 28/10/2021

QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3735/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133771/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE d aNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 01/11/2021 - 06/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária no cargo da 
PJ de Breves/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3736/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133573/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: KaMilla dE alMEida E SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3331
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 31/10/2021 - 07/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária no cargo da 
PJ de Breves/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3737/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133595/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE alMEida fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Baião
MaTrÍcUla: 999.2515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Baião - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 12/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3738/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133769/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 29/10/2021 - 06/11/2021
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QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional da equipe 
da corregedoria-Geral do MPPa durante a correição ordinária no cargo da 
PJ de Breves/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3739/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134054/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 01/12/2021 - 01/12/2021, 06/12/2021 - 07/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a 
PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de acará e Salvaterra/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3740/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133783/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 08/11/2021 - 12/11/2021, 22/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Garrafão do Norte/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3741/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº134116/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o Promotor de Justiça Erick ricardo de Souza fernandes até o município 
de rondon do Pará.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 28 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 725501

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1088/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
CONSIDERANDO a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 132601/2021,

r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
lÍGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira, estabelecidas pela 
PorTaria nº 0558/2021-MP/SUB-Ji, no período de 25/10 a 23/11/2021, 
para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1089/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
CONSIDERANDO a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 131524/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de Justiça 
carloS EUGÊNio rodriGUES SalGado doS SaNToS, estabelecidas 
pela PorTaria nº 0473/2021-MP/SUB-Ji, no período de 01 a 30/10/2021, 
para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1090/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
CONSIDERANDO a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 131074/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promotora 
de Justiça MaGdalENa TorrES TEiXEira, estabelecidas pela PorTaria nº 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/10/2021, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1091/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
CONSIDERANDO a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 130941/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor de 
Justiça JoSÉ ilToN liMa MorEira JÚNior, estabelecidas pela PorTaria nº 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 04/10 a 02/11/2021, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1092/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
CONSIDERANDO a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 111531/2021,
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r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça ÉriKa MENEZES dE oliVEira, estabelecidas pela 
PorTaria nº 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 11/05 a 09/06/2021, 
para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1093/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o n.º 132260/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça GUSTaVo dE QUEiroZ ZENaidE a 
gozar 20 (vinte) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 3562/2020-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 3.632/2020-MP/PGJ, no período de 13/10 a 01/11/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1094/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o n.º 131109/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar o Procurador de Justiça raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro 
alVES a gozar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 9.031/2018-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 4356/2019-MP/PGJ, no período de 03/11 a 02/12/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1095/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o n.º 132252/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar o Procurador de Justiça HaMilToN NoGUEira SalaME a gozar 
30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 518/88-PGJ, e 
suspensas, por necessidade de serviço, pela PorTaria nº 498/89-PGJ, no 
período de 13/10 a 11/11/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1097/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o n.º 129677/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça ÉriKa MENEZES dE oliVEira a gozar 
30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 3.562/2020-
MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela PorTaria nº 
1092/2021-MP/SUB-Ji, no período de 04/11 a 03/12/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1099/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o n.º 124850/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça ViViaNE loBaTo SoBral a gozar 
16 (dezesseis) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 
0750/2021-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 1053/2021-MP/SUB-Ji, no período de 25/08 a 09/09/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1100/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
CONSIDERANDO a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 

06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 125547/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
ViViaNE loBaTo SoBral, estabelecidas pela PorTaria nº 1099/2021-
MP/SUB-Ji, no período de 25/08 a 09/09/2021, a contar de 29/08/2021, 
para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1101/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o n.º 132197/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça ViViaNE loBaTo SoBral a gozar 
12 (doze) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 
1099/2021-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 1100/2021-MP/SUB-Ji, no período de 14 a 25/10/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 725430

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1086/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o n.º 132791/2021,
r E S o l V E:
alTErar o 2º período de férias da Promotora de Justiça MariEla corrÊa 
HaGE, estabelecidas pela PorTaria nº 3562/2020-MP/PGJ, de 01 a 
30/11/2021 para 03/11 a 02/12/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1087/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o n.º 131393/2021,
r E S o l V E:
alTErar as férias da Promotora de Justiça ElaiNE carValHo caSTElo 
BraNco, estabelecidas pela PorTaria nº 0519/2021-MP/SUB-Ji, de 
13/10 a 11/11/2021 para 05/07 a 03/08/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 , 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 725431

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 3779/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 36, 38 e 72 da lei Estadual nº 5.810, 
de 24/01/1994, e nos arts. 11, 15 e 16 da resolução nº 014/2003-MP/cPJ, 
de 18/11/2003, publicada no d. o. E. de 20/11/2003;
coNSidEraNdo os termos do requerimento datado de 08/01/2019, pro-
tocolizado no “SiP” sob o nº 1186/2019, em 09/01/2019, e do Parecer nº 
172/2021-aSS/JUr/PGJ, de 28/06/2021, acolhido in totum por esta Procu-
radoria-Geral de Justiça,
r E S o l V E:
PROMOVER, pelo critério de merecimento, à referência imediatamente su-
perior da respectiva carreira, observados os parâmetros para progressão 
horizontal e vertical (classe/nível) estabelecidos no Plano de Classificação 
de cargos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, o servi-
dor exonerado abaixo relacionado:

NoME EXErcicio carGo claSSE/Ni-
VEl aTUal rEfErÊNcia claSSE/NÍVEl 

ProMoÇÃo
EdioBErTo Sa 
dE oliVEira 28/03/2005 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iV 12-14 aUd-a-V

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
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Portaria Nº 3780/2021-MP/PGJ
.o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 36, 38 e 72 da lei Estadual nº 5.810, 
de 24/01/1994, e nos arts. 11, 15 e 16 da resolução nº 014/2003-MP/cPJ, 
de 18/11/2003, publicada no d. o. E. de 20/11/2003;
coNSidEraNdo os termos do requerimento datado de 12/03/2020, pro-
tocolizado no “SiP” sob o nº 10329/2020, em 12/03/2020, e do Parecer nº 
198/2021-aSS/JUr/PGJ, de 14/07/2021, acolhido in totum por esta Procu-
radoria-Geral de Justiça,
r E S o l V E:
PROMOVER, pelo critério de antiguidade, à referência imediatamente su-
perior da respectiva carreira, observados os parâmetros para progressão 
horizontal e vertical (classe/nível) estabelecidos no Plano de Classificação 
de cargos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, a servi-
dora estável abaixo relacionada: 

NoME EXErcicio carGo claSSE/Ni-
VEl aTUal

rEfErÊN-
cia

claSSE/NÍVEl 
ProMoÇÃo

Maria dolorES 
afoNSo loBaTo 

da SilVa
31/10/2008 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-V 17-19 aUd-B-i

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3781/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 36, 38 e 72 da lei Estadual nº 5.810, 
de 24/01/1994, e nos arts. 11, 15 e 16 da resolução nº 014/2003-MP/cPJ, 
de 18/11/2003, publicada no d. o. E. de 20/11/2003;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 39/2020/MP/drH/ddP, de 
14/07/2020, protocolizado no “SiP” sob o nº 15358/2020, em 14/07/2020, 
e da manifestação da assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça, de 
05/10/2021, à fl. 14,
r E S o l V E:
i - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1.446/2020-MP/PGJ, de 
13/03/2020, publicada no d.o.E. de 18/03/2020, somente quanto à 
promoção por merecimento do servidor estável iVaN SilVEira da coSTa.
II - PROMOVER, pelo critério de antiguidade, à referência imediatamente 
superior da respectiva carreira, observados os parâmetros para progressão 
horizontal e vertical (classe/nível) estabelecidos no Plano de Classificação 
de cargos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, o servi-
dor estável abaixo relacionado:

NoME EXErcicio carGo claSSE/NiVEl 
aTUal

rEfErÊN-
cia

claSSE/NÍVEl 
ProMoÇÃo

iVaN SilVEira da 
coSTa 31/10/2008 TEcNico - 

coNTador aTc-a-iV 17-19 aTc-a-V

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3782/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 36, 38 e 72 da lei Estadual nº 5.810, 
de 24/01/1994, e nos arts. 11, 15 e 16 da resolução nº 014/2003-MP/cPJ, 
de 18/11/2003, publicada no d. o. E. de 20/11/2003;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 72/2020/MP/drH/ddP, de 
07/10/2020, protocolizado no “SiP” sob o nº 20831/2020, em 09/10/2020, 
e do Parecer nº 220/2021- aSS/JUr/PGJ, de 26/07/2021, acolhido in to-
tum por esta Procuradoria-Geral de Justiça,
r E S o l V E:
PROMOVER, pelo critério de antiguidade, à referência imediatamente su-
perior da respectiva carreira, observados os parâmetros para progressão 
horizontal e vertical (classe/nível) estabelecidos no Plano de Classificação 
de cargos dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, os ser-
vidores estáveis abaixo relacionados:

NoME EXErcicio carGo claSSE/Ni-
VEl aTUal

rEfErÊN-
cia

claSSE/NÍVEl 
ProMoÇÃo

alaN cliff SoUZa 
SilVa 15/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iii 18-20 aai-a-iV

alEXaNdrE BriTo 
cardiaS JUNior 01/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iii 18-20 aai-a-iV

aNa Maria oliVEira 
da PaZ MESSiaS 

SaNToS
01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

aNdErSoN rodri-
GUES da SilVa 15/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iii 18-20 aai-a-iV

aNdrE da SilVa 
cardoSo 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-ii 18-20 aUd-a-iii

aNdrEia lUZ dE 
araUJo MarQUES 15/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

BarBara VEiGa 
fErrEira roSa 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

carloS alVES da 
SilVa 01/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iii 18-20 aai-a-iV

claUdia cordEiro 01/07/13 aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

diEGo WallacE doS 
SaNToS riBEiro 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

EllEN GElSiNa da 
SilVa coSENZa 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

Erica ciNara PErEi-
ra doS SaNToS 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

faBio riBEiro 
NUNES 11/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iii 18-20 aai-a-iV

fraNciSco carloS 
GoMES dE caSTro 

filHo
01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

HUGo alESSoN 
PaSSoS da SilVa 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

iSaBEl JUliaNa 
fErraZ MarTiNS 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

JEaN roSiValdo 
aViZ frEiTaS 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

JHoNNY dE caSTro 
BacElar 01/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iii 18-20 aai-a-iV

Joao EdUardo 
BoNaTTo coSTa 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

Joao faBricio Sil-
VEira fiGUEirEdo 15/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iii 18-20 aai-a-iV

JoNoaS MENdES dE 
aSSUNÇao 02/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iii 18-20 aai-a-iV

JoSE WilToN MorEi-
ra da SilVa 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

JUScEliNo fErNaN-
do GalUcio GoMES 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

KEiSSoN aZEVEdo 
fariaS 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

KEllY VaNESSa 
fariaS da SilVa 04/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-i 18-20 aUd-a-ii

lidia Maria BarBo-
Sa calado coiMBra 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

lorE TaTiaNa NEriS 
doS SaNToS 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

lUiZ lEoMar GoMES 
dE fariaS JUNior 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-ii 18-20 aUd-a-iii

MaBio da SilVa 
fUrTado 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

MarcoS arNoN diaS 
da SilVa 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

PaUlo SErGio NaS-
ciMENTo caValEiro 

dE MacEdo
01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

rENaTo MiraNda 
BraGa 01/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iii 18-20 aai-a-iV

rodEricK dE SoUZa 
caNTUaria 28/07/05 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-B-ii 18-20 aUd-B-iii

rUiNaldo JUlio 
MaUES MoraES 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

THaYSE oliVEira 
PaNToJa 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

WaNdErlaN dE MElo 
BriTo 01/07/13 aUXiliar dE 

adMiNiSTraÇÃo aUd-a-iii 18-20 aUd-a-iV

YUri BiTTENcoUrT 
loUrEiro 01/07/13 TEcNico EM 

iNforMaTica aai-a-iii 18-20 aai-a-iV

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 725432
eXtrato do ProcediMeNto iNVestiGatÓrio criMiNaL
siMP 009502-031/2020
a ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa TiTUlar do 3º carGo, 
no uso de suas atribuições legais e prerrogativas funcionais, realiza a 
instauração do Procedimento investigatório criminal SiMP N.º 009502-
031/2020, com vista a apuração de fatos referente a deterioração do veí-
culo marca Toyota/Hillux cd 4x4 SrV, ano 2012, cor prata, placa oaG 1888 
que estava sob a custódia da polícia civil( Nai SaNTarÉM) com autorização 
judicial para uso exclusivo das atividades de combate ao tráfico de drogas. 
Torna público a instauração do ProcEdiMENTo iNVESTiGaTÓrio criMi-
NAL sob o SIMP no 009502-031/2020 , que se encontra à disposição na 3ª 
Promotoria de Justiça de direitos Humanos, controle externo da atividade 
Policial, Execuções Penais, Penas e Medidas alternativas, na av. Mendonça 
furtado 3991, bairro liberdade, nesta cidade de Santarém do Pará.
PORTARIA de Instauração nº004/2021-MP/3ªPJ
data da instauração: 23/09/2021
Objeto: O Procedimento Investigatório tem como finalidade investigar a 
deterioração do veículo marca Toyota/Hillux cd 4x4 SrV, ano 2012, cor 
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prata, placa oaG 1888 que estava sob a custódia da polícia civil( Nai SaN-
TarÉM) com autorização judicial para uso exclusivo das atividades de com-
bate ao tráfico de drogas.
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara
3ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 725452
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 059/2021-MP/11ªPJ/stM
A 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, VI e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
006614-031/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PORTARIA nº 059/2021-MP/11ªPJ/STM
interessados: aNa cláUdia alVES PiNHEiro; JoSÉ ElioMar alVES dE 
SoUSa; HoSPiTal MUNiciPal dE SaNTarÉM; SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE dE SaNTarÉM; SEcrETaria ESTadUal dE SaÚdE do Pará; 
HoSPiTal rEGioNal do BaiXo aMaZoNaS
Assunto: objetivando apurar informações e adotar medidas cabíveis, a fim 
de assegurar a JoSÉ ElioMar alVES dE SoUSa, de 15 (quinze) anos de 
idade, pessoa com transtorno mental, o efetivo respeito aos seus direitos es-
tabelecidos nos artigos 1º e parágrafo único, do 2º, ambos da lei 10.216/01, 
especialmente no que concerne o agendamento e realização do exame de 
tomografia, pedido protocolado junto à Secretaria Municipal de Saúde de San-
tarém/Pa para dar prosseguimento em seu tratamento médico.
LARISSA BRASIL BRANDÃO – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 725487
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 001/2021-MP/PJaFUÁ
a Promotoria de Justiça de afuá, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, § 1º da resolução n.º 023/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar as interessadas 
raimunda Helena Serrão de castro, Marluce Baia de oliveira, Maria do 
Socorro Marques, ivanete dos Santos, Bernadete correa Gomes e Maria do 
carmo da Silva e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito 
de eventual apresentação de recurso ao conselho Superior do Ministério 
Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo do iNQUÉ-
riTo ciVil n° 000173-270/2019.
afuá/Pa, 05 de novembro de 2021
adoNiS TENÓrio caValcaNTi
Promotor de Justiça de afuá

Protocolo: 725455
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 002/2021-MP/PJaFUÁ
a Promotoria de Justiça de afuá, por intermédio do Promotor de Justiça que 
abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto 
no art. 4º, § 1º da resolução n.º 023/2017 do conselho Nacional do Minis-
tério Público, vem por meio deste edital, cientificar os interessados Natália 
de Santana Vaz Guerreiro e Manoel da Silva Vaz e a todos quantos possam 
interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso ao con-
selho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 
arQUiVaMENTo do iNQUÉriTo ciVil n° 000206-012/2017.
afuá/Pa, 05 de novembro de 2021
adoNiS TENÓrio caValcaNTi
Promotor de Justiça de afuá

Protocolo: 725458
Portaria Nº 3784/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições le-
gais, e considerando os termos do requerimento protocolizado sob o n.º 
16086/2021, em 28/10/2021,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, PEdro arTHUr JorGE dE liMa, do cargo de provi-
mento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Primeira En-
trância, MP.cPcP-102.3, nomeada por meio de ato nº 247/2017, datado de 
11/08/2017, publicado no d.o.E. de 17/08/2017, a partir de 03/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 05 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 725505
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n.º 042/2021-MPPa/stM/13ªPJ
A 13ª Promotora de Justiça de Santarém, no uso de suas atribuições le-
gais, com fulcro no artigo 129, ii e iii da constituição federal, artigo 54, 
inciso i da lei complementar nº 057/2006, nos artigos 13 e seguintes da 
resolução nº007/2019-cPJ, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório n.º 010965-031/2021, que se encontra à disposição na 13ª 
Promotoria de Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 
n.º 3991, Bairro da liberdade, cEP 68.040-148, Santarém, Pará.
PORTARIA n.º 042/2021-MPPA/STM/13ªPJ
assunto: apurar irregularidades ambientais no projeto de construção da 
orla da praia Ponta de Pedras, localizada na aPa alter do chão, município 
de Santarém.
lílian regina furtado Braga - Promotora de Justiça

Protocolo: 725498
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n.º 043/2021-MPPa/stM/13ªPJ
A 13ª Promotora de Justiça de Santarém, no uso de suas atribuições legais, 
com fulcro no artigo 129, ii, iV e iX da constituição federal, artigo 54 da 
lei complementar nº 057/2006, na forma do artigo 31, inciso ii e seguin-
tes da resolução nº007/2019-cPJ, torna pública a instauração do Procedi-

mento administrativo n.º 011111-031/2021, que se encontra à disposição 
na 13ª Promotoria de Justiça de Santarém, situada na Avenida Mendonça 
furtado, n.º 3991, Bairro da liberdade, cEP 68.040-148, Santarém, Pará.
PORTARIA n.º 043/2021-MPPA/STM/13ªPJ
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a política municipal de gestão de resí-
duos sólidos nos municípios de Santarém, Mojuí dos campos e Belterra.
lílian regina furtado Braga - Promotora de Justiça

Protocolo: 725517
resUMo da Portaria Nº 019/2021 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000031-113/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU - bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo ativo/reclamante: adNa aNdradE dE SoUZa
Polo Passivo/reclamado: florESTa Bar
data da instauração: 20/09/2021.
objeto da investigação: apurar reclamação a respeito de poluição sonora e po-
luição atmosférica decorrente de fumaça de cigarro de frequentadores do bar.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 725530
resUMo da Portaria Nº 021/2021 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000021-113/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU - bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo ativo/reclamante: ElToN adENaUEr VoN-GraP dE oliVEira
Polo Passivo/reclamado: UMariZal coMErcio dE PNEUS lTda
data da instauração: 07/09/2021.
objeto da investigação: apurar possível prática de poluição sonora por 
parte do estabelecimento comercial “continental
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 725539
resUMo da Portaria Nº 022/2021 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, lei complementar Estadual 
nº 057/06 e art. 2°, § 6º c/c §7°, da resolução cNMP n° 23, de 17 de se-
tembro de 2007, e art. 13º § 2º, da resolução cPJ nº 007, de 13 de junho 
de 2019, e demais disposições legais e aplicáveis, resolve tornar pública a 
CONVERSÃO do Procedimento Preparatório nº 000001-113/2021-MP/1ªPJ/
Ma/Pc/HU-BEl no inquérito civil, que se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Ur-
banismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36, bairro da cidade 
Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo ativo/reclamante: anônimo
Polo Passivo/reclamado: Bar Mana e ranolfo / deposito de Bebidas do cametá
objeto da investigação: apurar reclamação anônima em que se relata suposta 
ocorrência de poluição sonora praticada pelos estabelecimentos denominados 
depósito de Bebidas do cametá e o segundo Bar Mana e ranolfo.
data da instauração: 11/05/2021
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá
Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e 
Urbanismo de Belém

Protocolo: 725540
resUMo da Portaria Nº 020/2021 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000029-113/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU - bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo ativo/reclamante: Maria alda PaNToJa dE BoEr
Polo Passivo/reclamado: a colETiVidadE
data da instauração: 01/10/2021.
objeto da investigação: apurar reclamação que solicita a poda de uma 
árvore que tem causado prejuízos ao telhado da reclamante
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 725535
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato do aditamento da Portaria nº 013/2019-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, no uso de suas funções 
constitucionais previstas no art. 129, incisos ii, iii, iV e iX, da constituição 
federal, nos art. 8º e 9º da lei n.º 7.347/8 5; no art. 25, iV, alíneas 
“a” e “b” e 26, i e V da lei n.º 8.625/93; no art. 54, i, alíneas “a”, “b”, 
“c” e “d” da lei complementar n.º 057 de 6 de Julho de 2006, torna 
pública o adiTaMENTo PorTaria Nº 013/2019-MP/PJTS ProcEdiMENTo 
adMiNiSTraTiVo Nº 006/2019-MP/PJTS (SiMP Nº 000450-043/2019), 
que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de Terra Santa, 
situada na TV. Santa Terezinha – centro – cEP: 68.285-000 Terra Santa – 
fone/ fax: (93)3538-1554.
aditamento da PorTaria nº 013/2019-MP/PJTS
investigados: BarES, clUBES E ESTaBElEciMENToS SiMilarES No MU-
NicÍPio dE TErra SaNTa/Pa.
Assunto: Para fiscalizar as ações e medidas a serem tomadas para coibir a 
poluição sonora produzida por bares, clubes e estabelecimentos similares 
no município de Terra Santa/Pa.
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 725558
roL de iNscritos - editaL 58/2021/csMP
 o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na terceira entrância decorrente do 
Edital n.º 58/2021/cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.747 de 26/10/2021: 

5º PJ coM atriBUiÇÕes Gerais de BeLÉM
Gedoc N.º 133.487/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de inscrição
 NÃo HoUVE iNScriToS   
    

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 59/2021-csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na terceira entrância decorrente do 
Edital n.º 59/2021-cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.747 de 26/10/2021: 
4º PJ de Meio aMBieNte, PatriMÔNio cULtUraL e HaBitaÇÃo

e UrBaNisMo de BeLÉM
Gedoc N.º 133.489/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de inscrição
01 NilToN GUrJÃo daS cHaGaS 133.841/2021 27/10/2021
02 ViViaNE loBaTo SoBral 133.893/2021 27/10/2021
03 JaYME fErrEira BaSToS filHo 133.982/2021 27/10/2021
04 SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTaNilHaS BiBaS MaradEi 134.085/2021 28/10/2021
05 NadilSoN PorTilHo GoMES 134.118/2021 28/10/2021
06 Socorro dE Maria PErEira GoMES doS SaNToS 134.179/2021 28/10/2021
07 JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS 134.683/2021 04/11/2021
08 doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS 134.820/2021 04/11/2021
09 faBia dE MElo-foUrNiEr 134.902/2021 05/11/2021
10 JoSE Maria GoMES doS SaNToS 134.937/2021 05/11/2021
11 aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ 134.989/2021 05/11/2021

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 60/2021-csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na terceira entrância decorrente do 
Edital n.º 60/2021-cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.747 de 26/10/2021: 

1º PJ criMiNaL de icoaraci
Gedoc N.º 133.491/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de inscrição
01 JaYME fErrEira BaSToS filHo 133.983/2021 27/10/2021
02 NadilSoN PorTilHo GoMES 134.124/2021 28/10/2021
03 daNiEla SoUZa filHo MoUra 134.968/2021 05/11/2021

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 61/2021/csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 61/2021/cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.747 de 26/10/2021: 

6º PJ de ÓrFÃos, iNterditos e iNcaPaZes, idosos, deFicieNtes, 
Meio aMBieNte, PatriMÔNio NatUraL e cULtUraL, deFesa das 

coMUNidades iNdÍGeNas, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de ParaUaPeBas
Gedoc N.º 133.490/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de inscrição
01 SUldBlaNo oliVEira GoMES 133.842/2021 27/10/2021
02 arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo 133.852/2021 27/10/2021
03 lUiZ da SilVa SoUZa 134.158/2021 28/10/2021
04 lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ 134.841/2021 04/11/2021

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 62/2021-csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 62/2021-cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.747 de 26/10/2021: 

3º PJ cÍVeL e de deFesa dos direitos coNstitUcioNais FUNdaMeNtais, 
PatriMÔNio PÚBLico e da MoraLidade adMiNistratiVa de MaritUBa

Gedoc N.º 133.496/2021
Promotor de Justiça GEdoc n.º data de inscrição

01 PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior 133.805/2021 27/10/2021
02 rENaTo BEliNi dE oliVEira coSTa 133.814/2021 27/10/2021
03 arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo 133.853/2021 27/10/2021
04 BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo 133.856/2021 27/10/2021
05 SUldBlaNo oliVEira GoMES 133.908/2021 27/10/2021
06 Maria JoSÉ ViEira dE carValHo cUNHa 133.916/2021 27/10/2021
07 fraNKliN JoNES ViEira da SilVa 133.937/2021 27/10/2021
08 liGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira 134.000/2021 28/10/2021
09 HElio rUBENS PiNHo PErEira 134.046/2021 28/10/2021
10 JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior 134.056/2021 28/10/2021
11 Erica alMEida dE SoUSa 134.232/2021 30/10/2021
12 fraNcYS lUcY GalHardo do ValE 134.245/2021 01/11/2021
13 GUilHErME cHaVES coElHo 134.254/2021 01/11/2021
14 aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro 134.265/2021 02/11/2021
15 ElY SoraYa SilVa cEZar 134.282/2021 02/11/2021
16 JoSE ilToN liMa MorEira JUNior 134.606/2021 03/11/2021
17 daNiEl BraGa BoNa 134.613/2021 03/11/2021
18 aMaNda lUciaNa SalES loBaTo araUJo 134.668/2021 04/11/2021
19 Márcio lEal diaS 134.706/2021 04/11/2021
20 NaYara SaNToS NEGrÃo 134.786/2021 04/11/2021
21 lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ 134.838/2021 04/11/2021
22 PaUlo iGor Barra NaSciMENTo 134.859/2021 05/11/2021
23 BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa 134.884/2021 05/11/2021
24 adriaNa PaSSoS fErrEira 134.896/2021 05/11/2021
25 SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME 135.052/2021 05/11/2021
26 alaN PiErrE cHaVES rocHa 135.059/2021 05/11/2021

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 63/2021/csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 63/2021/cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.747 de 26/10/2021. 

2º PJ de NoVo ProGresso
Gedoc N.º 133.495/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de 
inscrição

 NÃo HoUVE iNScriToS   
    

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 64/2021-csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 64/2021-cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.747 de 26/10/2021: 
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1º PJ criMiNaL de aLtaMira
Gedoc N.º 133.500/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de inscrição
 NÃo HoUVE iNScriToS   
    

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 65/2021/csMP
 o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 65/2021/cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.747 de 26/10/2021. 

1º PJ criMiNaL de redeNÇÃo
Gedoc N.º133.499/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de inscrição
 NÃo HoUVE iNScriToS   
    

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
rol dE iNScriToS - EdiTal 66/2021-cSMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 66/2021-cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.747 de 26/10/2021: 

2º PJ de caNaÃ dos caraJÁs
Gedoc N.º 133.501/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de inscrição
01 alaN PiErrE cHaVES rocHa 135.058/2021 05/11/2021
    

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 67/2021/csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 67/2021/cSMP, publicado no d.o.E. nº 34.747 de 26/10/2021 

5º PJ de deFesa coMUNitÁria e da cidadaNia de castaNHaL
Gedoc N.º 133.502/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de inscrição
01 PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior 133.804/2021 27/10/2021
02 aNToNio MaNoEl cardoSo diaS 133.832/2021 27/10/2021
03 SilVaNa NaSciMENTo VaZ dE SoUSa 133.839/2021 27/10/2021
04 arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo 133.855/2021 27/10/2021
05 Maria JoSÉ ViEira dE carValHo cUNHa 133.900/2021 27/10/2021
06 liGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira 134.001/2021 28/10/2021
07 HÉlio rUBENS PiNHo PErEira 134.047/2021 28/10/2021
08 JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior 134.057/2021 28/10/2021
09 lUiZ da SilVa SoUZa 134.159/2021 28/10/2021
10 aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro 134.264/2021 02/11/2021
11 ElY SoraYa SilVa cEZar 134.283/2021 02/11/2021
12 JoSE ilToN liMa MorEira JUNior 134.608/2021 03/11/2021
13 daNiEl BraGa BoNa 134.610/2021 03/11/2021
14 aMaNda lUciaNa SalES loBaTo 134.667/2021 04/11/2021
15 NaYara SaNToS NEGrÃo 134.787/2021 04/11/2021
16 lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ 134.842/2021 04/11/2021
17 loUiSE rEJaNE dE araÚJo SilVa SEVEriNo 134.857/2021 04/11/2021
18 PaUlo iGor Barra NaSciMENTo 134.862/2021 05/11/2021
19 BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa 134.883/2021 05/11/2021
20 GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE 134.976/2021 05/11/2021
21 SaBriNa MaMEdE NaPolEao KalUME 135.051/2021 05/11/2021
22 alaN PiErrE cHaVES rocHa 135.060/2021 05/11/2021

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

roL de iNscritos - editaL 68/2021-csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 68/2021-cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.747 de 26/10/2021: 

2º PJ de XiNGUara
Gedoc N.º 133.504/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de inscrição
 NÃo HoUVE iNScriToS   
    

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 69/2021/csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 69/2021/cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.747 de 26/10/2021: 

 PJ de iGaraPÉ-aÇU
Gedoc N.º 133.506/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de 
inscrição

01 aNToNio MaNoEl cardoSo diaS 133.834/2021 27/10/2021
02 arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo 133.857/2021 27/10/2021
03 fraNKliN JoNES ViEira da SilVa 133.941/2021 27/10/2021
04 SUldBlaNo oliVEira GoMES 133.945/2021 27/10/2021
05 liGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira 134.002/2021 28/10/2021
06 JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior 134.061/2021 28/10/2021
07 lUiZ da SilVa SoUZa 134.161/2021 28/10/2021
08 Erica alMEida dE SoUSa 134.233/2021 31/10/2021
09 fraNcYS lUcY GalHardo do ValE 134.246/2021 01/11/2021
10 GUilHErME cHaVES coElHo 134.253/2021 01/11/2021
11 aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro 134.263/2021 02/11/2021
12 JoSE ilToN liMa MorEira JUNior 134.607/2021 03/11/2021
13 NaYara SaNToS NEGrÃo 134.792/2021 04/11/2021
14 lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ 134.840/2021 04/11/2021
15 loUiSE rEJaNE dE araUJo SilVa SEVEriNo 134.855/2021 04/11/2021
16 PaUlo iGor Barra NaSciMENTo 134.861/2021 05/11/2021
17 BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa 134.887/2021 05/11/2021

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 70/2021-csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput, da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 70/2021-cSMP, publicado no d.o.E. n.º 34.747 de 26/10/2021: 

PJ de MaracaNÃ
Gedoc N.º 133.471/2021

Promotor de Justiça GEdoc n.º data de ins-
crição

01 aNToNio MaNoEl cardoSo diaS 133.836/2021 27/10/2021
02 arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo 133.860/2021 27/10/2021
03 Maria JoSÉ ViEira dE carValHo cUNHa 133.867/2021 27/10/2021
04 SUldBlaNo oliVEira GoMES 133.926/2021 27/10/2021
05 fraNKliN JoNES ViEira da SilVa 133.943/2021 27/10/2021
06 GUilHErME cHaVES coElHo 133.980/2021 27/10/2021
07 liGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira 134.003/2021 28/10/2021
08 JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior 134.059/2021 28/10/2021
09 lUiZ da SilVa SoUZa 134.157/2021 28/10/2021
10 Erica alMEida dE SoUSa 134.231/2021 31/10/2021
11 fraNcYS lUcY GalHardo do ValE 134.248/2021 01/11/2021
12 aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro 134.262/2021 02/11/2021
13 JoSE ilToN liMa MorEira JUNior 134.605/2021 03/11/2021
14 daNiEl BraGa BoNa 134.611/2021 03/11/2021
15 NaYara SaNToS NEGrÃo 134.794/2021 04/11/2021
16 lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ 134.839/2021 04/11/2021
17 loUiSE rEJaNE dE araÚJo SilVa SEVEriNo 134.856/2021 04/11/2021
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18 PaUlo iGor Barra NaSciMENTo 134.860/2021 05/11/2021
19 BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa 134.886/2021 05/11/2021
20 GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE 134.975/2021 05/11/2021

Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 725638
Portaria iNQUÉrito ciViL 24/2021-MP/5ªPJM
O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, Eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas 
atribuições de defesa do meio ambiente e outros feitos cíveis, vem, no ple-
no uso de suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da consti-
tuição federal de 1988, no art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, no art. 26, 
i, da lei nº 8.625/1993, no art. 54, i, da lei orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará e na resolução nº 007/2019 do colégio dos Procura-
dores de Justiça, instaurar o presente inquérito civil: 000807-025/2021.
iNVESTiGado: EMPrESa GUaMá TraTaMENTo dE rESÍdUoS SÓlidoS.
iNTErESSadoS: MiNiSTÉrio PÚBlico.
oBJETo: apurar os danos ambientais e as responsabilidades eventual-
mente decorrentes dos fatos constantes nos autos de infração aplicados 
à Empresa Guamá Tratamento de resíduos no ano de 2020 e no auto de 
infração objeto do processo nº 2021/0000009057.
ELIANE CRISTINA PINTO MOREIRA (5ª Promotora de Justiça Cível e Defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 725632
Portaria N.º 82 /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 ananindeua, no período de 16 a 26 de novembro do corrente ano;
ii – dESiGNar as Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão cor-
recional, ViViaNE loBaTo SoBral, lUZiaNa BaraTa daNTaS e lEaNE 
BarroS fiUZa dE MEllo, para prestarem assessoria na realização das 
atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvimento 
dos trabalhos, no período de 16 a 19/11 e 22 a 26/11/2021;
iii – dESiGNar os integrantes da Unidade de correição e inspeção desta 
corregedoria-Geral, Sr. Marco aNToNio da SilVa caSTro, Sra. rENaTa 
criSTiNa dE MaToS MarTiNS e a Sra. aciBETHaNia SilVa dE arrUda, 
para auxiliarem nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização, no período 
de 16 a 19/11/2021;
iV – dESiGNar os integrantes da Unidade de correição e inspeção desta 
corregedoria-Geral, Sr. Mario lUciaNo dE BarroS fiMa e a Sra. aciBE-
THaNia SilVa dE arrUda, para auxiliarem nos trabalhos inerentes ao ato 
de fiscalização, no período de 22 a 26/11/2021;
V – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
cardoSo e cB d’aNGElES, para garantirem a segurança da equipe, no 
período de 16 a 19/11/2021;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
08 de novembro de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 725633
extrato da Portaria nº 09/2021 – MP/PJMa-2º cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e 
no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna 
pública a instauração do Procedimento administrativo SiMP Nº 001052–
157/2021 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 09/2021 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MariaNa fraNciaNE
aSSUNTo: acompanhamento de eventual situação de risco em que estaria 
inserida a Sra. francisca Santos de castro
rafael Trevisan dal Bem – Promotor de Justiça Titular do 2º cargo da PJMa

Protocolo: 725634
iNQUÉrito ciViL- siMP N. 000967-068/2019 – MP/PJNr
oBJETo: apurar as irregularidades na prestação de serviço de transporte 
escolar fluvial e terrestre, quanto a habilitação técnica dos condutores, 
quanto a estrutura física dos meios de transporte.
ProMoÇÃo dE arQUiVaMENTo do iNQUÉriTo ciVil:
foi instaurado pela Promotoria de Justiça de Novo repartimento, os au-
tos do Inquérito Civil nº 000967-068/2019, com a finalidade de apurar 
as irregularidades na prestação de serviço de transporte escolar fluvial e 
terrestre, quanto a habilitação técnica dos condutores, quanto a estrutura 
física dos meios de transporte.

a princípio, o inquérito foi encontrado na Promotoria totalmente desorganiza-
do, fora de ordem, sem a estipulação dos volumes. ao ser analisado, percebe-
se que o inquérito se refere ao transporte fluvial e ao transporte terrestre.
aNáliSE coM rElaÇÃo ao TraNSPorTE flUVial:
A Empresa responsável pelo transporte fluvial foi a BELLO MONTE EMPRE-
ENdiMENToS, TraNSPorTE E SErViÇoS EPP, cNPJ 10.452.765/0001-31.
a forma de contratação foi Pregão Presencial- SrP 09/2017-004, e teve 
como fiscal do contrato o sr. SIBERIO RODRIGUES CHAVES.
consta que haviam algumas irregularidades no tocante a estruturação e a se-
gurança de alguns barcos e que a empresa foi notificada a sanar o problema.
aNáliSE coM rElaÇÃo ao TraNSPorTE TErrESTrE:
Diante exposto, verifico a total perda do objeto do presente Inquérito Civil, 
inexistindo novas medidas a serem adotas, dETErMiNo, com fulcro no art. 
10 da resolução 23/2007/cNMP:
1 - o arQUiVaMENTo do PrESENTE iNQUÉriTo ciVil, no âmbito desta 
Promotoria de Justiça, com a efetiva cientificação dos interessados, através 
de publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de 
aviso no órgão do Ministério Público, com fulcro no art. 10, §1º, da reso-
lução 23 do cNMP ;
2 - a remessa de cópia do presente parecer de arquivamento e dos autos 
do inquérito civil à corregedoria Geral do Ministério Público Estadual e 
conselho Superior do Ministério Público do Estadual, para comunicação do 
presente arquivamento.
3 - Dê-se baixa nos sistemas desta Promotoria de Justiça, com as cautelas 
da resolução 023/07-cNMP.
Após as providências e registros, arquive-se. Novo Repartimento, 28 de 
setembro de 2021
JUliaNa frEiTaS doS rEiS
Promotora de Justiça Titular de Novo repartimento

Protocolo: 725637
extrato da Portaria nº 045/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 
045/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 16.09.2021 que instaura o 
Procedimento administrativo nº 000037-113/2021 na Promotoria de 
Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de 
Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, 
nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 05.11.2021
Objeto: Verificar informação sobre imóvel com suposto risco de desaba-
mento, localizado na av. celso Malcher, Passagem Vilhena.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 725583
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 008/2021-MP/1ªPJM
o Promotor de Justiça titular do 1º cargo de Marituba, com fulcro no art. 
8º, inciso iii, da resolução nº 174/2017-cNMP e no art. 31, inciso iii, da 
resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP nº 001371-025/2021 que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de Marituba, com sede na rua cláudio Barbosa da 
Silva nº 380, Marituba, Pará.
PORTARIA nº 008/2021-MP/1ªPJM
Objeto: Procedimento Administrativo objetivo de apurar a ocorrência de 
violações de direitos sofridas pelos idosos o.f.o.P e P.S, ambos residentes 
no município de Marituba. laércio Guilhermino de abreu, titular do 1º car-
go de Promotor de Justiça de Marituba.

Protocolo: 725573
extrato da Portaria nº 043/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 043 
/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 16.09.2021 que instaura o Procedimento 
administrativo nº 00027-113/2021- MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 05.11.2021
Objeto: Verificar necessidade de transferência de um poste, de forma a 
evitar retirada de árvore localizada na rua Manoel Evaristo, próximo à 
numeração 1023.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 725578
extrato da Portaria nº 044/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 
044/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 16.09.2021 que instaura o 
Procedimento administrativo nº 000033-113/2021 na Promotoria de 
Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de 
Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, 
nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 05.11.2021
objeto: apurar os parâmetros técnicos do uso de calçada por concessio-
nária de energia, no que diz respeito aos postes de linhas de alta tensão, 
como na rua Nove de Janeiro e rua dos Pariquis.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 725579
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 009/2021-MP/1ªPJM
o Promotor de Justiça titular do 1º cargo de Marituba, com fulcro no art. 
8º, inciso iii, da resolução nº 174/2017-cNMP e no art. 31, inciso iii, da 
resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP nº 001473-025/2021 que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de Marituba, com sede na rua cláudio Barbosa da 
Silva nº 380, Marituba, Pará.
PORTARIA nº 009/2021-MP/1ªPJM
Objeto: Procedimento Administrativo objetivo de adotar providências relacio-
nadas à concretização plena dos direitos e dignidade de M.f.P. laércio Gui-
lhermino de abreu, titular do 1º cargo de Promotor de Justiça de Marituba.

Protocolo: 725725
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

  PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021
Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a registro de 
preço para futuro e eventual aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS laBoraToriaiS, 
oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE do MUNicÍPio dE aUrora do Pará/Pa. a análise e julgamento será 
no dia 19 de novembro de 2021 por meio do eletrônico: www.comprasgover-
namentais.gov.br, UaSG: 980389, às 09:00hs. o edital estará disponível nos 
sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.
br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) locali-
zada na rua raimunda Mendes de Queiros nº306. Bairro vila Nova aurora do 
Pará/Pa, cEP: 68658-000, nos dias úteis, no horário de 08:00hs às 14:00hs 
a partir da data da publicação.

raFaeL de aGUiar MeNdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 725891

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de coNVocaÇÃo 

Para sessÃo de aBertUra de ProPostas 
toMada de PreÇos N° 2-006/2021 

objeto: execução das seguintes obras: construção de uma praça; constru-
ção de cercamento para fechamento do complexo poliesportivo de Vila dos 
Cabanos; e construção de calçada e meio-fio em canteiro central. A CPL da 
Prefeitura Municipal de Barcarena, em conformidade com a lei geral de lici-
tações e disposições do edital, após cumprimento à norma inscrita na letra 
do art. 109, i, alínea “a”, c/c § 1°, da lei n°. 8.666/93, e para cumprir o que 
dispõe o art. 43, ii e iii da referida lei, bem como item 15, subitens 15.8 e 
15.9, do edital, torna público aos interessados e convoca as 09 (nove) em-
presas habilitadas, em um ou mais lotes, para a sessão pública de abertura 
dos envelopes n°. 02, que contém suas propostas de preços, e devolução dos 
envelopes lacrados e inviolados contendo as propostas das05 (cinco) empre-
sas inabilitadas em todos os lotes que concorreram. a sessão acontecerá na 
sala de reuniões da PMB, mesmo local de realização da sessão de abertura, 
e iniciará, pontualmente, às 09h00min do dia 11 de novembro de 2021. as 
empresas inabilitadas foram alijadas do certame e não poderão participar das 
fases subsequentes do processo, conforme art. 41,§ 4°, da lei n°. 8.666/93. 
a presença dos representantes legais das empresas habilitadas é de funda-
mental importância para continuidade do processo, porém, o não compareci-
mento deles ou de algum outro licitante e/ou interessado, no dia, hora e local 
designados, não impedirá que a sessão aconteça, não cabendo reclamação de 
qualquer natureza. thais silva Quaresma - Presidente da cPL.

Protocolo: 725893

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo - 
toMada de PreÇos - Nº. 006/2021-tP

oBJETo: seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para 
contratação de empresas com o objetivo de prestar serviços na construção 
de Uma Escola na Vicinal 21, tudo em conformidade com os detalhamentos 
constantes no Edital e seus anexos - aBErTUra: 24/11/2021, às 08:30 ho-
ras; local Para rETirada dE EdiTal, iNforMaÇÕES E SoliciTaÇÕES: 
sede da Prefeitura situada na av. castelo Branco nº 821, centro - Brasil Novo/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas e nos sites www.brasilnovo.pa.gov.br e www.
tcm.pa.gov.br (geo obras).

Valdiney Batista de Freitas
Presidente da cPl

Protocolo: 725895

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOREIRA DO ARARI

.

LicitaÇÕes e coNtratos
terMo de Parceria

a Prefeitura Municipal de cachoeira do arari/Pa, de acordo com o de-
creto 091/2021-GP/PMca, através da Secretaria Municipal de Educação, torna 
público que foi firmada a parceria entre o Município de Cachoeira do Arari/PA 
e a empresa MarcUS c loPES.
o Município terá um Polo local cedido à instituição na Escola Municipal de 
Ensino fundamental José afonso Viana, Tv. cipriano Santos, N° 139 - centro 
cachoeira do arari/Pa cEP: 68840-000, onde serão ofertados Palestras, Gra-
duação e Pós-Graduação.
É a educação mais próxima de você!

cachoeira do arari/Pa, 05 de novembro de 2021.
antônio augusto Figueiredo athar

Prefeito municipal de cachoeira do arari.
Protocolo: 725897

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo Nº 005/2021 -0- PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de 
registro de Preço nº 006/2021 Objeto dos contratos: Aquisição se Gêneros 
alimentícios; coNTraTo Nº 2021121101. contratante: Prefeitura Municipal de 
capitão Poço, contratado: Jose Moacir de oliveira - Me, cNPJ 01.057.193/0001-
80 global r$: 29.070,55 (vinte e nove mil e setenta reais e cinquenta e cinco 
centavos). Vigência 12/11/2021 á 12/11/2022; CONTRATO Nº 2021121102. 
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, Contratado: Jose Moacir de 
oliveira - Me, cNPJ 01.057.193/0001-80. Valor global r$ 39.597,55 (trinta e 
nove mil e quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos). 
Vigência 12/11/2021 á 12/11/2022; CONTRATO Nº 2021121103. Contra-
tante: fundo Municipal de Saúde, contratado: r Moura Brito de Paula - Me, 
cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor global r$ 30.658,50 (trinta mil e seiscen-
tos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Vigência 12/11/2021 á 
12/11/2022; coNTraTo Nº 2021121104. contratante: fundo Municipal de 
Educação, contratado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-
15. Valor global r$ 17.225,55 (dezessete mil e duzentos e vinte e cinco reais e 
cinquenta e cinco centavos). Vigência 12/11/2021 á 12/11/2022; CONTRATO Nº 
2021121105. contratante: fUNdEB, contratado: r Moura Brito de Paula - Me, 
cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor global r$16.692,85 (dezesseis mil e novecen-
tos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). Vigência 12/11/2021 á 
12/11/2022; coNTraTo Nº 2021121106. contratante: fundo Municipal Meio 
ambiente, contratado: Jose Moacir de oliveira - Me, cNPJ 01.057.193/0001-80 
global r$: 1.881,65 (um mil e oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e cin-
co centavos). Vigência 12/11/2021 á 12/11/2022; CONTRATO Nº 2021121107. 
contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço, contratado: r Moura Brito 
de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor global r$: 81.983,65(oitenta e 
um mil e novecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Vigên-
cia 12/11/2021 á 12/11/2022; coNTraTo Nº 2021121108. contratante: fundo 
Municipal de Assistência Social, Contratado: R Moura Brito de Paula - Me, CNPJ 
15.082.022/0001-15. Valor global r$ 76.690,95(setenta e seis mil e seiscentos e 
noventa reais e noventa e cinco centavos). Vigência 12/11/2021 á 12/11/2022; 
coNTraTo Nº 2021121109. contratante: fundo Municipal de Saúde, contra-
tado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor global r$ 
103.357,95 (cento e três mil e trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cin-
co centavos). Vigência 12/11/2021 á 12/11/2022; CONTRATO Nº 2021121110. 
contratante: fundo Municipal de Educação, contratado: r Moura Brito de 
Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor global r$ 47.934,75 (quarenta 
e sete mil e novecentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Vi-
gência 12/11/2021 á 12/11/2022; CONTRATO Nº 2021121111. Contratante: 
fUNdEB, contratado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-
15. Valor global r$ 47.934,75(quarenta e sete mil e novecentos e trinta e 
quatro reais e setenta e cinco centavos). Vigência 12/11/2021 á 12/11/2022; 
coNTraTo nº 2021121112. contratante: fundo Municipal de Meio ambiente. 
contratado: r Moura Brito de Paula - Me, cNPJ 15.082.022/0001-15. Valor 
global r$ 4.705,60 (quatro mil e setecentos e cinco reais e sessenta centa-
vos). Vigência 12/11/2021 á 12/11/2022.

Protocolo: 725898

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

o fundo Municipal de Educação de castanhal - fME (UaSG: 927637), por 
intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e licitação torna público 
abertura do Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalida-
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de Pregão ElETrÔNico Nº 104/2021/fME, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de locação de uma Unidade 
Móvel de Ensino (laboratório de informática - Projeto conect Bus) destinado 
ao atendimento da Secretaria Municipal de Educação, por um Período de 12 
(doze) Meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulga-
ção das Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 22/11/2021às 
09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.
gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da pu-
blicação. Paula Francinara silva sampaio - Pregoeira do Fundo l de educação.

Protocolo: 725902

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo eLetroNico N° 027/2021. objeto: aquisição de Óleo diesel 
S-10 Para a Sec. Mun. de Obras e Transportes - Convênio nº 011/2021/SE-
TraN. contratante: Pmfa. contratada: comercial de combustivel de floresta 
Ltda. CONTRATO Nº 2021/0139. Valor: R$ 823.350,90. Vigência: 04/11/2021 
a 31/12/2021.
PreGÃo eLetroNico N° 021/2021/srP. objeto: aquisição de combus-
tíveis para a Sec. Mun. de obras e Transportes. contratante: Pmfa. contra-
tada: comercial de combustivel de floresta ltda. coNTraTo Nº 2021/0140. 
Valor: R$ 239.425,00. Vigência: 04/11/2021 a 31/12/2021. Majorri cer-
queira da silva a. santiago - Prefeita Municipal.

Protocolo: 725903

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 009/2021 - ceL/seVoP/PMM, 
Processo N° 23.186/2021 - PMM, objeto: crEdENciaMENTo dE PES-
Soa JUrÍdica dE dirEiTo PriVado Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS MÉ-
dicoS ESPEcialiZadoS EM GiNEcoloGia/oBSTETricia, PEdiaTria E ra-
dioloGia, ViSaNdo o aTENdiMENTo aoS USUárioS do SUS No HoSPi-
Tal MaTErNo iNfaNTil do MUNicÍPio dE MaraBá. Por meio das Empresas: 
iNSTiTUTo dE SaUdE da aMaZoNia - iSaM, cNPJ: 31.297.342/0001-49,  
no valor total anual de  r$ 4.891.605,48 (quatro milhões, oitocentos e noven-
ta e um mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), iNSTiTUTo 
MadrE TErESa, cNPJ: 23.960.983/0001-03 e no valor total anual de r$ 
4.891.605,48 (quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e 
cinco reais e quarenta e oito centavos), seiscentos e cinco reais e quarenta e 
oito centavos), nos termos do art. 25, caput, da lei 8.666/93, conforme cons-
ta nos autos do processo, determino a publicação da presente Ratificação, 
para que produza efeitos legais.

Marabá - Pa, 08 de novembro de 2021.
Valmir silva Moura

Secretário Municipal de Saúde
Protocolo: 725905

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de MaraBÁ - seMad
eXtrato ao 1° terMo aditiVo ao contrato administrativo Nº 049/2021-SE-
Mad/PMM, Processo administrativo nº 17.454/2020 - PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial SrP N° 076/2020 -cEl/PMM, objeto: 
coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS dE PUBlicaÇÃo dE EXTraTo dE EdiTaiS, coNTraToS, aTaS 
dE rEGiSTro dE PrEÇo, HoMoloGaÇÕES E oUTroS QUE SE fiZErEM 
NEcESSárioS NaS iMPrENSaS oficiaiS (d.o.U E ioEPa). Empresa: WH 
aSSESSoria E coNSUlToria lTda - cNPJ nº 21.756.037/0001-14; Tem por 
objetivo acrEScENTar 25% no valor de r$ 336.568,75 (trezentos e trinta 
e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais, e setenta e cinco centavos). 
assinatura 03/11/2021. José Nilton de Medeiros, secretário Municipal 
de administração.

Protocolo: 725912

eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo 
ao coNtrato Nº 051/2021-seMed/PMM 

cElEBrado ENTrE a PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaraBá, Por MEio da 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo E a EMPrESa MilHoMEM MoVEla-
ria E coMÉrcio EirEli. objeto: constitui objeto do presente Termo: aditi-
var o valor do coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 051/2021-SEMEd/PMM, em 
aproximadamente 24,331928%, correspondente ao valor de r$ 65.081,48 
(sessenta e cinco mil, oitenta e um reais e quarenta e oito centavos). contra-
tada: MilHoMEM MoVElaria E coMÉrcio EirEli. cNPJ: 06.346.075/0001-
05. assinatura: 04/11/2021. Marilza de oliveira Leite - secretária Muni-
cipal de educação.

Protocolo: 725913
coNtrato N° 461/2021-FMs 

Processo administração nº 15.068/2021-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo ElETroNica Nº 084/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição 
de material médico hospitalar e fios de sutura para atender o fundo Municipal 
de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: UNidaS MEdical iMPorTacao E EXPor-
Tacao lTda, cNPJ nº 17.094.914/0001-61, Valor:  r$ r$ 26.000,00 (Vinte e 
seis mil reais). dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa aten-

ção Básica de Saúde - PaB, 10 301 0082 2.057 Manutenção Programa Saúde 
Prisional - PNaiSP, 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente 
- SaMU, 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 
10 305 0085 2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, Elemento de 
despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo.  daTa da aSSiNaTUra 04 de 
novembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa.

coNtrato N° 451/2021-FMs. 
Processo administração nº 15.068/2021-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo ElETroNica Nº 084/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição 
de material médico hospitalar e fios de sutura para atender o Fundo Municipal 
de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdica-
MENToS lTda, cNPJ nº 21.581.445/0001-82, Valor:  r$ 268.213,25 (duzen-
tos e sessenta e oito mil, duzentos e treze reais e vinte e cinco centavos). 
dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de 
Saúde - PaB, 10 301 0082 2.057 Manutenção Programa Saúde Prisional - 
PNaiSP, 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, 10 
302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 305 0085 
2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo.  daTa da aSSiNaTUra 04 de novembro 
de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 457/2021-fMS. Processo administração nº 15.068/2021-PMM, 
autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 084/2021-cPl/PMM. ob-
jeto do Contrato: aquisição de material médico hospitalar e fios de sutura 
para atender o fundo Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: farMa-
cEUTica diSTriBUidora lTda, cNPJ nº 10.468.162/0001-02, Valor:  r$ 
256.879,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e nove 
reais e cinquenta centavos). dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 
Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 301 0082 2.057 Manutenção 
Programa Saúde Prisional - PNaiSP, 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento 
Móvel Urgente - SaMU, 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexida-
de - Mac/SiH, 10 305 0085 2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 
Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo.  daTa da aSSiNa-
TUra 05 de novembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal 
de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato N° 449/2021-FMs 
Processo administrativo nº 22.390/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 112/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisi-
ção de teste rápido usado no combate ao coronavírus, para atendimento ao 
fundo Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas. Empresa: Vida 
BioTEcNoloGia lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 11.308.834/0001-85, Va-
lor: r$ 41.250,00 (Quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais). dotações 
orçamentárias: 10.302.0084.2.062 - atenção Média e alta complexidade, 
Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo daTa da aSSi-
NaTUra 03 de novembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Muni-
cipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato N° 450/2021-FMs
Processo administrativo nº 22.390/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 112/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisi-
ção de teste rápido usado no combate ao coronavírus, para atendimento ao 
fundo Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas. Empresa: MEdi-
cENTro coMErcio dE MEdicaMENToS - EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 
27.105.456/0001-72, Valor r$ 18.675,00 (dezoito mil seiscentos e setenta e 
cinco reais). dotações orçamentárias: 10.302.0084.2.062 - atenção Média e 
alta complexidade, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de con-
sumo daTa da aSSiNaTUra 05 de novembro de 2021. Valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 725915

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 22.005/2021-PMM, ToMada dE PrEÇoS Nº 051/2021-
cEl/SEVoP/PMM, referente à coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para forNEciMENTo, MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo da ilUMiNaÇÃo dE Na-
Tal EM diVErSoS PoNToS, iNclUiNdo a MoNTaGEM E dESMoNTaGEM da 
árVorE, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. Empresa: airES arQUiTETUra E 
ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ N° 03.272.575/0001-51, Valor Global: 
R$ 703.783,09 (setecentos e três mil setecentos e oitenta e três reais e nove 
centavos). Publique-se o resultado do processo em tela que seja elaborado, 
atendendo ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório de acordo 
com a lei de licitações, o competente coNTraTo adMiNiSTraTiVo e convo-
que a vencedora do referido certame para celebrá-lo.

Marabá-Pa, 03 de novembro de 2021.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 725916

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 119/2021-cPL/PMM, ProcESSo Nº 23.613/2021-
PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de disputa: aBErTo/fEcHado. data 
do certame: 23/11/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE oficiNa 
Para aTENdEr aoS ProGraMaS E ProJEToS ViNcUladoS a ESTa SEcrE-
Taria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS co-
MUNiTárioS dE MaraBá. UaSG: 927877. 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, Bair-
ro: 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), 08/11/2021.

aNtoNia Barroso Mota GoMes
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 725907
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo

eXtrato ao coNtrato Nº 429/2021/seMad, Processo administrativo 
nº 22.943/2021/PMM, autuado na modalidade adesão a ata de registro de 
Preço nº 038/2021/cEl/PMM, objeto: fornecimento de materiais de consumo, 
descartáveis, limpeza e Utensílios para cozinha, para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de administração - SEMad e unidades vinculados; 
Empresa: GaMElEira coM. E SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.687.304/0001-87, Valor R$ 23.012,50 (vinte e três mil, dozes reais e cin-
quenta centavos), Assinatura 08/11/2021 Vigência: 31/12/2021. José Nilton 
de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 725910

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de sUsPeNsÃo

a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de licita-
ção, avisa que o coNcorrÊNcia Nº 017/2021-cEl/SEVoP/PMM, ProcESSo 
N° 24.000/2021-PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drENaGEM NoS NÚclEoS UrBaNoS cidadE 
NoVa E NoVa MaraBá, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, que estava com sessão 
agendada para o dia 08/12/2021 - 09h00, fica SUSPENSA por tempo indetermi-
nado em virtude da necessidade de retificação do Edital. ass.: Franklin carnei-
ro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 725921

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 368/2021/CPL, Beneficiária - MED LAB 
serViÇos MÉdicos e LaBoratÓrio eireLi - cNPJ: 24.305.576/0001-
25 - vencedora do lote único, perfazendo o valor total de: r$ 149.800,00 
(Cento e quarenta e nove mil e oitocentos reais). Vigência da Ata: 12 meses 
a partir da assinatura. oriunda do Pregão Presencial nº 097/2021-cPl/PMM. 
Processo licitatório nº 18.035/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErVi-
ÇoS EM MEdiciNa do TraBalHo, Modo a iMPlaNTar, rEaliZar E docU-
MENTar oS EXaMES MÉdicoS adMiSSioNaiS, PEriÓdicoS, dE MUdaN-
ÇaS dE fUNÇÃo E dEMiSSioNaiS, coM EMiSSÃo do aSo - aTESTado dE 
SaÚdE ocUPacioNal. Marabá 03/11/2021, Múcio eder andalécio - dire-
tor Presidente - serviço de saneamento ambiental de Marabá - ssaM 
- Portaria nº 221/2017-GP

Protocolo: 725917

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

FUNdo MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aVisos de LicitaÇÃo - 

toMada de PreÇos Nº 2/2021-008-FdB
o Município de NoVo rePartiMeNto, através do fUNdo dE MaNUTEN-
ÇÃo E dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BáSica E dE ValoriZaÇÃo doS 
ProfiSSioNaiS da EdUcaÇÃo - fUNdEB por intermédio da comissão de 
licitação, torna público que às  08:00 horas do dia 25 de novembro de 2021, 
fará realizar licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, tipo menor preço 
global, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo da EScola 
MUNiciPal dE ENSiNo fUNdaMENTal caMPoS SalES, TiPo PadrÃo, coM 
01(UMa) Sala dE aUla, localiZada Na GlEBa PacaJaZiNHo, KM 10, Vila 
JaGUaTiara, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE NoVo rEParTiMENTo-Pa, de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na Sala de 
reuniões da PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo. o procedi-
mento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis na sala da comissão de licitação da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO, no Portal da Transparên-
cia do Município de Novo repartimento, GEo-oBraS do TcM/Pa, e através de 
solicitação pelo e-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.com. NoVo rEPar-
TiMENTo - Pa, 09 de novembro de 2021. sidiLeNi cHaVes de soUZa. 
comissão de Licitação. Presidente.

toMada de PreÇos Nº 2/2021-011-FdB
o Município de NoVo rePartiMeNto, através do fUNdo dE MaNUTEN-
ÇÃo E dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BáSica E dE ValoriZaÇÃo doS 
ProfiSSioNaiS da EdUcaÇÃo - fUNdEB por intermédio da comissão de 
licitação, torna público que às  08:00 horas do dia 26 de novembro de 2021, 
fará realizar licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, tipo menor preço 
global, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS 
dE rEforMa E MaNUTENÇÃo Na EScola MUNiciPal dE ENSiNo fUNda-
MENTal NoVa caNaÃ, localiZada Na Vila PÓlo PESQUEiro, Na ZoNa 
rUral do MUNicÍPio dE NoVo rEParTiMENTo-Pa, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se na Sala de reuniões da PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo. o procedimento licitatório 
obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as 
alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na sala da comissão de licitação da PrEfEiTUra 
MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO, no Portal da Transparência do Municí-
pio de Novo repartimento, GEo-oBraS do TcM/Pa, e através de solicitação 
pelo e-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.com. NoVo rEParTiMENTo - 
Pa, 09 de novembro de 2021. sidiLeNi cHaVes de soUZa. comissão 
de Licitação. Presidente

Protocolo: 725925

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto coNtrato 20210312

terMo de aPostiLaMeNto coNtrato 20210312
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP 042/2021

coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL.
coNtratada:  s LoPes coM. iNd. GrÁFica - Me.

cNPJ: 05.231.416/0001-34.
oBJETo:  Primeiro Termo de apostilamento do contrato N° 20210312 com o 
objetivo de alteração de dotação orçamentária, para o empenho das despesas 
relativas ao, para o exercício de 2021, e conformidade com o § 8º, do art. 65, 
da lei 8.666/93 e suas alterações, faz-se o registro do que passa a constar na 
Cláusula Segunda - Dotação Orçamentária: 08.243.0132.2.072 - Transferên-
cia de Recursos do Fundo Nacional, Classificação Econômica - 3.3.90.39.00, 
outros serviços de pessoa jurídica - 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos.

Pacajá 05 de novembro de 2021.
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 725968

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto coNtrato 20210313

terMo de aPostiLaMeNto coNtrato 20210313
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP 042/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.
coNTraTada: adVir iMPrESSoS lTda, cNPJ: 31.936.199/0001-98.
oBJETo:  Primeiro Termo de apostilamento do contrato N° 20210313 com o 
objetivo de alteração de dotação orçamentária, para o empenho das despesas 
relativas ao, para o exercício de 2021, e conformidade com o § 8º, do art. 65, 
da lei 8.666/93 e suas alterações, faz-se o registro do que passa a constar na 
Cláusula Segunda - Dotação Orçamentária: 08.243.0132.2.072 - Transferên-
cia de Recursos do Fundo Nacional, Classificação Econômica - 3.3.90.39.00, 
outros serviços de pessoa jurídica - 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos.

Pacajá 05 de novembro de 2021.
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 725970

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetroNico N° 055/2021

o Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrE rioS dE rEZENdE, torna 
público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório P.E N° 
055/2021.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo À fUTUra E EVENTUal coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo
dE ciMENTo cPii 50KG, dESTiNado ao aTENdiMENTo dE dEMaNdaS da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá E SUaS SEcrETariaS
EMPrESa VENcEdora:
1-  N. S. GUSMao JUNior EirEli - c.N.P.J. nº 12.913.674/0001-66
Valor contratado r$ 808.639,00 (oitocentos e oito mil, seiscentos e trinta e 
nove reais).

Pacajá/Pa, 05 de Novembro de 2021.
aNdre rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 725929

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato N° 20210357

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº c.P-002-2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.
coNTraTado: aSSociaÇÃo doS PEQUENoS ProdUTorES rUraiS dE al-
TaMira E rEGiÇÃo, cNPJ: 14.137.285/0001-11.
Valor coNTraTo: r$ 68.654,17 (sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta 
e quatro reais e dezessete centavos).
oBJETo: cHaMada PÚBlica ViSaNdo aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍ-
cioS da aGricUlTUra faMiliar E do EMPrEENdEdor faMiliar rUral, 
Para aTENdEr aS
NEcESSidadES daS EScolaS da rEdE PÚBlica dE ENSiNo dE acordo 
coM aS dirETriZES do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar
-PNaE, aTENdENdo aSSiM aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo.
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2021 atividade 2.042 Manutenção 
do PNAE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Su-
belemento 3.3.90.30.07, no valor de r$ 48.052,55, Exercício 2021 ativida-
de 2.045 Manutenção da Secretaria de Educação, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de 
r$ 20.601,62.
ViGÊNcia: 26 de outubro de 2021 a 25 de outubro de 2022.
daTa da aSSiNaTUra: 26 de outubro de 2021.

Protocolo: 725931
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PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato N° 20210361

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº c.P-002-2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.
coNTraTado: cooPEraTiVa dE ProdUTorES faMiliarES rUraiS dE Pa-
caJa lTda, cNPJ: 31.440.244/0001-19.
Valor coNTraTo: r$ 344.963,15 (trezentos e quarenta e quatro mil, nove-
centos e sessenta e três reais e quinze centavos).
oBJETo: cHaMada PÚBlica ViSaNdo aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍ-
cioS da aGricUlTUra faMiliar E do EMPrEENdEdor faMiliar rUral, 
Para aTENdEr aS
NEcESSidadES daS EScolaS da rEdE PÚBlica dE ENSiNo dE acordo 
coM aS dirETriZES do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar
-PNaE, aTENdENdo aSSiM aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo.
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2021 atividade 2.042 Manutenção 
do PNAE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sube-
lemento 3.3.90.30.07, no valor de r$ 241.470,44, Exercício 2021 ativida-
de 2.045 Manutenção da Secretaria de Educação, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de 
r$ 103.492,71.
ViGÊNcia: 26 de outubro de 2021 a 25 de outubro de 2022.
daTa da aSSiNaTUra: 26 de outubro de 2021.

Protocolo: 725933

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato N° 20210359

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº c.P-002-2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.
coNTraTado: laTiciNioS SÃo fraNciSco lTda, cNPJ: 10.703.391/0001-64.
Valor coNTraTo: R$ 223.600,00 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos 
reais).
oBJETo: cHaMada PÚBlica ViSaNdo aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍ-
cioS da aGricUlTUra faMiliar E do EMPrEENdEdor faMiliar rUral, 
Para aTENdEr aS
NEcESSidadES daS EScolaS da rEdE PÚBlica dE ENSiNo dE acordo 
coM aS dirETriZES do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar
-PNaE, aTENdENdo aSSiM aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo.
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2021 atividade 2.042 Manutenção 
do PNAE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sube-
lemento 3.3.90.30.07, no valor de r$ 156.520,00, Exercício 2021 ativida-
de 2.045 Manutenção da Secretaria de Educação, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de 
r$ 67.080,00.
ViGÊNcia: 26 de outubro de 2021 a 25 de outubro de 2022.
daTa da aSSiNaTUra: 26 de outubro de 2021.

Protocolo: 725934

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato N° 20210360

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº c.P-002-2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.
coNTraTado: T.B. corrEia, cNPJ: 18.281.489/0001-82.
Valor coNTraTo: r$ 68.177,04 (sessenta e oito mil, cento e setenta e sete 
reais e quatro centavos).
oBJETo: cHaMada PÚBlica ViSaNdo aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍ-
cioS da aGricUlTUra faMiliar E do EMPrEENdEdor faMiliar rUral, 
Para aTENdEr aS
NEcESSidadES daS EScolaS da rEdE PÚBlica dE ENSiNo dE acordo 
coM aS dirETriZES do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar
-PNaE, aTENdENdo aSSiM aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo.
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2021 atividade 2.042 Manutenção 
do PNAE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Su-
belemento 3.3.90.30.07, no valor de r$ 47.720,52, Exercício 2021 ativida-
de 2.045 Manutenção da Secretaria de Educação, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de 
r$ 20.456,52.
ViGÊNcia: 26 de outubro de 2021 a 25 de outubro de 2022.
daTa da aSSiNaTUra: 26 de outubro de 2021.

Protocolo: 725937

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato N° 20210358

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº c.P-002-2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.
coNTraTado: P. c. da SilVa SaNToS E cia lTda, cNPJ: 10.780.490/0001-40.
Valor coNTraTo: r$ 285.484,30 (duzentos e oitenta e cinco mil, quatro-
centos e oitenta e quatro reais e trinta centavos).
oBJETo: cHaMada PÚBlica ViSaNdo aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍ-
cioS da aGricUlTUra faMiliar E do EMPrEENdEdor faMiliar rUral, 
Para aTENdEr aS
NEcESSidadES daS EScolaS da rEdE PÚBlica dE ENSiNo dE acordo 
coM aS dirETriZES do ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar
-PNaE, aTENdENdo aSSiM aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo.
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividade 2.042 Manutenção do 
PNAE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Sube-
lemento 3.3.90.30.07, no valor de r$ 199.792,35, Exercício 2021 ativida-
de 2.045 Manutenção da Secretaria de Educação, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de 
r$ 85.691,95.
ViGÊNcia: 26 de outubro de 2021 a 25 de outubro de 2022.
daTa da aSSiNaTUra: 26 de outubro de 2021.

Protocolo: 725936

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto coNtrato 20210228

terMo de aPostiLaMeNto coNtrato 20210228
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP 030/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.
coNTraTada:  E f coSTa PaNificadora - ME, cNPJ: 26.208.722/0001-20.
oBJETo: Primeiro Termo de apostilamento do contrato N° 20210228, com o 
objetivo de alteração de dotação orçamentária, para o empenho das despesas 
relativas ao, para o exercício de 2021, em conformidade com o § 8º, do art. 
65, da lei 8.666/93 e suas alterações, faz-se o registro do que passa a constar 
na cláusula Segunda - dotação orçamentária: 08.243.0132.2.072 - Transfe-
rência de Recurso do Fundo Nacional, Classificação Econômica - 3.3.90.30.00, 
Material de consumo, Subelemento - 3.3.90.30.07 - gêneros de alimentação.

Pacajá 05 de novembro de 2021.
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 725943

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto coNtrato 20210229

terMo de aPostiLaMeNto coNtrato 20210229
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP 030/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.
coNTraTada:  aNGÉlica araÚJo MorEira EirEli, cNPJ 30.276.432/0001-90.
oBJETo: Primeiro Termo de apostilamento do contrato N° 20210229, com o 
objetivo de alteração de dotação orçamentária, para o empenho das despesas 
relativas ao, para o exercício de 2021, em conformidade com o § 8º, do art. 
65, da lei 8.666/93 e suas alterações, faz-se o registro do que passa a constar 
na cláusula Segunda - dotação orçamentária: 08.243.0132.2.072 - Transfe-
rência de Recurso do Fundo Nacional, Classificação Econômica - 3.3.90.30.00, 
Material de consumo, Subelemento - 3.3.90.30.07 - gêneros de alimentação.

Pacajá 05 de novembro de 2021
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 725949

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto coNtrato 20210235

terMo de aPostiLaMeNto coNtrato 20210235
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP 027/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.
coNTraTada: aracUa coMErcio dE MoVEiS EirEli - 
cNPJ: 19.271.852/0001-41.
oBJETo: Primeiro Termo de apostilamento do contrato N° 20210235, com o 
objetivo de alteração de dotação orçamentária, para o empenho das despe-
sas relativas ao, para o exercício de 2021, em conformidade com o § 8º, do 
art. 65, da lei 8.666/93 e suas alterações, faz-se o registro do que passa a 
constar na cláusula Segunda - dotação orçamentária: 08.243.0132.2.072 
- Transferência de Recurso do Fundo Nacional, Classificação Econômica - 
3.3.90.30.00, Material de consumo, Subelemento - 3.3.90.30.23 - Uniformes, 
tecidos e aviamentos.

Pacajá 05 de novembro de 2021
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 725958

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico: Pe - 027/2021-FMs

o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará 
no dia 22/11/2021 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modali-
dade Pregão Eletrônico PE - 027/2021-fMS, tipo Menor Preço por item com 
objeto: contratação de empresa para aquisição de uma aMBUlÂNcia TiPo 
a - SiMPlES rEMoÇÃo TiPo fUrGÃo ZEro KM, visando atender as necessi-
dades do fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará/Pa. o edital estará 
disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Trans-
parência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações do TcM-Pa e 
pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico: Pe - 028/2021-PMPP srP

o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará 
no dia 22/11/2021 às 09h:30min (horário de Brasília), licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico PE - 028/2021-PMPP SrP, tipo Menor Preço por item com 
objeto: registro de Preço para eventual contratação de empresa objetivando 
a prestação de serviços referente a locação de palco, estrutura, som, ilumi-
nação, tendas, gerador e equipamentos para atender a demanda de eventos 
realizados no Município de Palestina do Pará/Pa.. o edital estará disponível no 
sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.
palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail: cpl-
palestinadopara@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico: Pe - 029/2021-FUNdeB srP

o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará 
no dia 23/11/2021 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico PE - 029/2021-fUNdEB SrP, tipo Menor Preço por item 
com objeto: registro de preço para futura aquisição de materiais de limpeza 
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e descartáveis, destinados a suprir as necessidades das Escolas Municipais 
e da Secretaria Municipal de Educação de Palestina do Pará.. o edital estará 
disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Trans-
parência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações do TcM-Pa e 
pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

roberval alves rodrigues
Pregoeiro.

Protocolo: 725975

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00070 

objeto: contratação de empresa especializada na realização de Endoscopia 
Terapêutica, com o objetivo de atender aos pacientes da Rede Pública deste 
Município. data de abertura: 23/11/2021 as 10:00 hs. a retirada do Edital 
deverá ser efetuada via internet, no site: www.licitacoes-e.com.br ou de se-
gunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na 
rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 09/11/2021. elmaicon souza da 
conceição - Pregoeiro. Portaria n° 060/2021-GPP.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00079
coM cota reserVada Para Mes e ePPs 

objeto: contratação de empresa para prestação de Serviço de ornamentação 
Natalina e realização de Show Piromusical, atendendo as festividades Nata-
linas 2021 e as programações das comemorações do reveillon 2021/2022, 
para atender as necessidades da Secretaria de cultura, Turismo, desporto e 
lazer. data de abertura: 23/11/2021 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá 
ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito 
na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 09/11/2021. thiago Gonçalves 
da Mota - Pregoeiro. Portaria n° 060/2021-GPP.

Protocolo: 725976

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas, através da suaPregoeira, torna público 
a quempossainteressar que realizarálicitaçãonamodalidade ToMada dE PrE-
ÇoS 005/2021. objeto: contratação de Empresa Para Executar a construção 
da Praça Novo Paraíso no Município de Placas, conforme Emenda Parlamentar 
do Senador Zequinha Marinho de Nº202141820002. A audiênciapúblicaocor-
rerá no dia 01/12/2021, as 09hrs 00min, local sedelocalizadana rua olavo-
Bilac s/n centro, cEP: 68.138-000. a integra do editalpoderáseradquiridano 
portal da transparênciahttps://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes. 
Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2021 

a Prefeitura Municipal de Placas através do fundo Municipal de Saúde 
cNPJ nº 12.566.342/0001-52 torna público que conforme processo adminis-
trativo 085/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 027/2021, e nos termos 
da legislação vigente, foi homologado seu resultado no dia 08/11/2021, pelo 
secretario Municipal de Saude Gilberto Bianos dos Santos Paiva, objeto: re-
gistro de Preço Para futura e Eventual Para aquisição de Matéria Técnico 
Hospitalar, Material odontológico e insumo laboratorial Para atender as ne-
cessidades do fundo Municipal de Saúde de Placas -Pará. Vencedora Parcial: 
Portela & lima ltda cNPJ: 07.506.786/0001-62 - Vencedoraparcial: aumed 
Hospitalares Ltda CNPJ:26.332.803/0001-37, Vencedoraparcial: Desafio Far-
ma distribuidora de Medicamentos Eireli cNPJ: 28.766.510/0001-93, Vence-
dora parcial: McN comercio e importacao de Produtos cirurgicos ltda cNPJ: 
29.220.512/0001-45, Vencedora parcial: formis instrumentos de Medicao 
ltda cNPJ: 30.197.931/0001-92, Vencedora parcial: d P aguiar Eireli cNPJ: 
33.834.782/0001-13, Vencedora parcial: 3S Vision Hospitalar - comercio ata-
cadista de Produtos cNPJ: 37.581.390/0001-40, Vencedora parcial: Vieira & 
rodrigues comercio, Servico e Promocao de Even. cNPJ: 37.720.284/0001-
09. Gilberto Bianor dos santos Paiva - secretaria Municipal de saude.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
orGÃo GereNciador: FUNdo MUNiciPaL de saUde  

cNPJ Nº 12.566.342/0001-52 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021 

objeto: registro de Preço Para contratação de Empresa Para fornecimento 
de Peças Para ambulâncias e Veiculos Pertecentes a frota da Sec. Mun. de 
Saúde. Vencedora Parcial: auto Pecas Uniao comercio e Servicos ltda cNPJ: 
12.659.089/0001-8181 valor Total: r$ 1.053.418,99 (um milhão e cinquenta 
e três mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos) Vencedora 
parcial: S. Vieira comercio e Servicos Eireli cNPJ: 19.140.528/0001-9481 va-
lor Total:r$ 8.177.851,79 (oito milhões cento e setenta e sete mil oitocentos 
e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos). Gilberto Bianor dos 
santos Paiva - secretaria Municipal de saude.

eXtrato de reGistro de PreÇos. 
orGÃo GereNciador: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo 

cNPJ Nº28.558.407/0001-58. 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021 

objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para fornecimento 
de Peças os Veiculos a Serviço da Semed/fundeb, da Sec. Mun. de agricultura, 
Sec. Mun de Meio ambiente e Gabinete/PMP. Vencedora Parcial: auto Pecas 
Uniao comercio e Servicos ltda cNPJ: 12.659.089/0001-81 r$ 1.053.418,99 
(um milhão e cinquenta e três mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e 
nove centavos) Vencedora Parcial: auto Pecas Uniao comercio e Servicos ltda 
cNPJ: 12.659.089/0001-81 valor Total: r$ 500.734,92 (quinhentos mil sete-
centos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos). Vencedora parcial: 
S. Vieira comercio e Servicos Eireli cNPJ: 19.140.528/0001-94 81 valor Total: 
R$ 3.961.848,82 (três milhões novecentos e sessenta e um mil oitocentos e 
quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos). ana Patrícia Galucio - se-
cretaria Municipal de educação. 

eXtrato de reGistro de PreÇos 
orGÃo GereNciador: PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas 

cNPJ Nº 01.611.858/0001-55 -58 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021 

objeto: registro de Preços Para aquisição de Peças Para as Maquinas Pesa-
das que Estão a Serviço da Sec. Mun. de infraestrutura. Vencedora Total:S. 
Vieira comercio e Servicos Eireli cNPJ: 19.140.528/0001-94. Valor Total: r$ 
10.131.592,86 (dez milhões cento r trinta e um mil quinhentos e noventa e 
dois reais, e oitenta e seis centavos). Leila raquel Possimoser - Prefeita 
Municipal.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
orGÃo GereNciador: PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas 

cNPJ Nº 01.611.858/0001-55 - 58
PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2021 

objeto: registro de Preços Para aquisição de Peças Para os caminhões e 
caminhonetes que estão a serviço da Sec. Mun. de infraestrutura. Vencedora 
Parcial: auto Pecas Uniao comercio e Servicos ltda cNPJ: 12.659.089/0001-
81. Valor Total: r$ 790.375,63 (setecentos e noventa mil trezentos e setenta 
e cinco reais e sessenta e três centavos). Vencedora parcial: S. Vieira Comer-
cio E Servicos Eireli cNPJ: 19.140.528/0001-94. Valor Total: r$ 4.249.203,57 
(quatro milhões duzentos e quarenta e nove mil duzentos e três reais e cin-
quenta e sete centavos). Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 725979

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
retiFicaÇÃo

No aviso de Licitação, Publicado na ioEPa no dia 08/11/2021 pag. 142, 
n°34.759
oNde se LÊ: ocorrerá no dia 09 de dezembro de 2021, as 09h00min, 
LÊ se: ocorrerá no dia 29 de Novembro de 2021 , as 10h00min

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 725989

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 185/2021

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaB/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como fiscais do contrato 
oriundo de PrEGÃo ElETroNico 047/2021-SEMSa que tem como objeto 
aquisição de Equipamentos odontológicos Para centros de Especialidades 
odontologicas (ceo’s) E atenção Basica da Secretaria Municipal de Saude 
de Santarém. Titular - Jeymenson costa coelho, Matrícula: 88601, cPf n° 
927.718.902-91 e rG 5744351 SSP/Pa, Servidor da SEMSa - coordenador de 
Saúde Bucal; Suplente - adalve conceição Vaz leão dias, Matricula: 61778, 
cPf n° 388.216.212-00 e rG 2993948 SSP/Pa - Técnico especializado em 
higiene bucal.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, 08 de novembro de 
2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretaria Municipal de saúde/
decreto nº 744/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021.

Protocolo: 725986
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 003/2021

objeto: contratação de empresa habilitada para construção de creches no 
município de Santarém-Pa. data de abertura: 10 de dezembro de 2021, às 
09h00, na Escola de Artes - Escola Emir Hermes Bemerguy, Rua Hortência 
s/n, Bairro Jardim Santarém. o edital poderá ser obtido pelo site: www.san-
tarem.pa.gov.br.

Santarém-Pa, 08 de novembro de 2021.
aldoêmia regis corrêa

Presidente da cPl
Protocolo: 725983

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20210365 - toMada de PreÇos Nº tP 006/2021 - contra-
tante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: f 
araUJo coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda - ME objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE PaViMENTaÇÃo EM PEdra racHÃo Na ZoNa 
URBANA DO MUNICÍPIO. Vigência: 26/10/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: 
r$ 2.705.910,52 (dois milhões setecentos e cinco mil novecentos e dez reais 
e cinquenta e dois centavos) - data da assinatura: 26/10/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 725991

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

MUNicÍPio de sÃo JoÃo de PiraBas
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo de PiraBas

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
a PreFeita MUNiciPaL de são João de Pirabas/Pa, torna público o 
resultado da licitação após análise da documentação apresentada e julgado o 
recurso administrativo interposto, satisfazendo a lei e ao mérito, HoMoloGo 
E adJUdico o Processo administrativo nº 05080001/2021 - PMSJP que deu 
origem ao processo licitatório na modalidade coNcorrÊcia nº 004/2021, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em construção 
civil para construção de rotatória e urbanização no início da pa-324. incluindo 
a duplicação e urbanização de trecho da aV. São Pedro, com terraplenagem, 
drenagem e 1.702m de pavimentação asfáltica em cBUQ, no município de 
São João de Pirabas/Pa, incluindo material e mão de obra, em conformidade 
com o Edital (Projeto Básico), tendo como vencedora a empresa MaiS BraSil 
coNSTrUTora EirEl, cNPJ:26.916.786/0001-85, vencedora do único lote 
01 tendo o valor total HoMoloGado para o processo de r$ 10.128.753,41 
(Dez milhões, cento e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta  e três reais e 
quarenta e um centavos), considerando os termos do processo e determino 
aos setores competentes as providencias que o caso requerer. data da Homo-
logação/adjudicação: 08/11/2021. ordenador de despesas: KaMiLY Maria 
Ferreira araUJo, Prefeita Municipal de são João de Pirabas/Pa.

Protocolo: 725995

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - 

toMada de PreÇo Nº 002/2021-tP
a PreFeitUra MUNiciPaL de soUre, TorNa PÚBlico a TodoS oS 
iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oBJETo: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo EM alVENa-
ria, dE UM aUdiTÓrio coM caPacidadE Para rEcEBEr 250  PESSoaS 
- ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE. a abertura será no dia 29/11/2021, 
as 08:00 horas na sala de licitações localizada na sede da Prefeitura Munici-
pal, 2º rua, s/nº - centro - Soure/Pa, informações e-mail: pregoeirosoure@
gmail.com.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - 

toMada de PreÇo Nº 003/2021-tP
a PreFeitUra MUNiciPaL de soUre, TorNa PÚBlico a TodoS oS 
iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oBJETo: coN-

TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE QUadra 
dE arEia (17.00 X 40.00) No MUNiciPio dE SoUrE, ViSaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE. a abertura será no 
dia 29/11/2021, as 15:00 horas na sala de licitações localizada na sede da 
Prefeitura Municipal, 2º rua, s/nº - centro - Soure/Pa, informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 726000
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00036-srP; contrato nº 20219178; 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, coNTraTada: l. J. aN-
TUNES EirEli - ME; Valor ToTal: r$ 30.498,66 (Trinta Mil e Quatrocentos 
e Noventa e oito reais e Sessenta centavos); contrato nº 20219179; coN-
TraTaNTE: fUNdo dE MaNUTENÇÃo E dESENV. EdUcaÇÃo BáSica-fUN-
dEB, coNTraTada: l. J. aNTUNES EirEli - ME; Valor ToTal: r$ 47.650,28 
(Quarenta e Sete Mil Seiscentos e cinquenta reais e Vinte e oito centavos) 
oBJETo: aquisição de peças para veículos a serem utilizadas na manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota do fundo Municipal de 
Educação e fundo de Manut. e desenv. Educação Básica-fUNdEB. ViGÊNcia: 
04/11/2021 á 31/12/2021
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00038-srP; contrato nº 20219180 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, coNTraTada: d G 
SPErN - EirEli; Valor ToTal: r$ 314.171,61 (Trezentos e Quatorze Mil cen-
to e Setenta e Um reais e Sessenta e Um centavos); contrato nº 20219181; 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, coNTraTada: f. M. Sil-
Va doS SaNToS coMErcio EirEli; Valor ToTal: r$ 182.401,20 (cento 
e oitenta e dois Mil Quatrocentos e Um reais e Vinte centavos); contrato 
nº 20219182; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, coNTra-
Tada: PErforM iNforMáTica EirEli-ME; Valor ToTal: r$ 170.581,40 
(cento e Setenta Mil e Quinhentos e oitenta e Um reais e Quarenta cen-
tavos); contrato nº 20219183; coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da 
EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB, coNTraTada: d.G SPErN - EirEli; Valor 
ToTal: r$ 612.137,64 (Seiscentos e doze Mil, cento e Trinta e Sete reais e 
Sessenta e Quatro centavos). contrato nº 20219184; coNTraTaNTE: fUNdo 
dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB, coNTraTada: f. M. SilVa 
doS SaNToS coMErcio EirEli; Valor ToTal: r$ 536.485,20 (Quinhentos 
e Trinta e Seis Mil Quatrocentos e oitenta e cinco reais e Vinte centavos). 
contrato nº 20219185; coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo 
BáSica - fUNdEB, coNTraTada: PErforM iNforMáTica EirEli-ME; Va-
lor ToTal: r$ 419.477,50 (Quatrocentos e dezenove Mil, Quatrocentos e 
setenta e Sete reais e cinquenta centavos). oBJETo: aquisição de Material 
e equipamento de informática para suprir a demanda do fundo Municipal de 
Educação. ViGÊNcia: 04/11/2021 á 31/12/2021

Protocolo: 726002

.

.

eMPresariaL
.

cLair aNtÔNio BaroNio & cia Ltda 
cNPJ: 00.536.783/0002-03

Novo Progresso, torna-se público que recebeu da SEMMa/NP a l.i nº 
090/2019 processo nº 723/2019 a l.P N089/2019  processo nº 723/2019 e 
a.a N005/2019 processo nº723/2019 .

Protocolo: 726025

Gerode traNsPortes eireLi 
inscrito no cNPJ/MF Nº 11.281.083/0001-50 

Torna público que requereu a autorização para atividade de transporte rodo-
viário de produtos perigosos perante a Secretaria Estadual de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS.

Protocolo: 726026

FaZeNda MoNte cristo s.a. 
cNPJ 10.236.552/0001-57 Nire Nº 1530001467-1 

ata de asseMBLeia GeraL 
eXtraordiNÁria de 27 de oUtUBro de 2021

data, LocaL e Hora: às 08 horas do dia 27 de outubro de 2021, em sua 
sede social na rodovia Br 010 Km 1602, Bairro Promissão, cEP 68.630-000 
Paragominas/Pa. coNVocaÇÃo: dispensada, conforme faculta o parágrafo 
4º do art. 124 da lei nº 6.404/76. PrESENÇa: acionistas representando a 
totalidade do capital social conforme assinaturas no livro de Presença Nº 
01. MESa: aprovada pelos acionistas presentes com a seguinte composição: 
Presidente Sr. alfredo Manoel fernandes filho, que convidou a mim cristiano 
alves Borges dos Santos para Secretário. ordEM do dia: a) leitura, discus-
são e votação da proposta de registro simplificado seguido de seu cancela-
mento junto a comissão de Valores Mobiliários - cVM, na forma da resolução 
cVM Nº 10/20; b) aprovação do Edital de oferta Pública de ações; c) outros 
assuntos de interesse social. ato contínuo o senhor presidente colocou em 
discussão e votação a ordEM do dia retro mencionada. dEliBEraÇÕES: fo-
ram aprovadas, depois de terem sido submetidas à discussão e votação, por 
unanimidade dos acionistas presentes e sem quaisquer vedações o seguinte: 
1) - Pedido de registro simplificado seguido de seu cancelamento junto a CVM, 
na forma da resolução cVM Nº 10, 03/11/2020; 2) - as condições e princi-
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pais elementos do Edital de oferta Pública de compra de 714.138 ações pre-
ferenciais pelo acionista controlador M. fernandes & fernandes ltda, cNPJ/
Mf 10.234.995/0001-09 aos demais acionistas preferenciais, a saber; a) - o 
preço ofertado é de r$ 1,6664040 por ação, com base no balanço patrimonial 
encerrado em 31/12/2020, devidamente auditado por auditor independente 
credenciado junto à cVM; b) o pagamento das ações se processará a vis-
ta, em moeda nacional; c) os acionistas dissidentes da deliberação desta 
assembleia deverão manifestar-se em carta endereçada à sociedade, com 
cópia para a cVM e Banco da amazônia, no prazo máxima de 30 (trinta) dias 
subsequentes à publicação do aviso de fato relevante. d) ficam suspensas 
as negociações de ações, salvo procedimentos especiais estabelecidos pelas 
entidades auto reguladoras; e) o acionista controlador da companhia manda-
rá publicar, no primeiro dia útil posterior à realização desta assembleia, aviso 
de fato relevante; f) Submeterá a minuta do Edital de oferta pública à cVM, 
para sua aprovação, dentro dos 45 (quarenta e cinco) dias subsequentes a 
realização desta assembleia; g) Enviará cópia do aviso de fato relevante ao 
Banco da amazônia e cVM; h) Enviará ainda à cVM e BaSa a relação de acio-
nistas da empresa. ENcErraMENTo: finalizando, o Sr. Presidente franqueou 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou 
deu por encerrada a assembleia com a leitura da presente ata que obteve a 
aprovação de todos. Paragominas, 27 de outubro de 2021. alfrEdo MaNoEl 
fErNaNdES filHo (Presidente) criSTiaNo alVES BorGES doS SaNToS 
(Secretário) acioNiSTaS PrESENTES: M. fernandes & fernandes ltda; Ma-
noel fernandes - ESPÓlio - inventariante; Elezita dos Santos fernandes - 
ESPÓlio - inventariante e José Valeriano Kfhoury fernandes. arquivamento 
JUcEPa sob o Nº 20000740024  em 03/11/2021.

Protocolo: 726028

siNdicato dos traBaLHadores Na iNdÚstria da coNstrUÇÃo 
e do MoBiLiÁrio de sÃo MiGUeL do GUaMÁ e iritUia - siNtiMiG

editaL de coNVocaÇÃo das eLeiÇÕes siNdicais
o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na indústria da constru-
ção e do Mobiliário de São Miguel do Guamá e irituia - SiNTiMiG, cNPJ nº 
34.688.713/0001-01, sediado à rua João alfredo, 476, São Miguel do Guamá/
Pa, cEP 68.660-000, com fulcro no artigo 21 do Estatuto Sindical, convoca as 
eleições sindicais e os (as) sindicalizados (as) regulares com os direitos sociais 
estatutários, para participarem das eleições sindicais no dia 17.12.2021, das 7 
às 17h, na sede da entidade e nos locais de trabalhos na base do Sindicato, a 
serem comunicados pela comissão Eleitoral, para a eleição da diretoria Exe-
cutiva, do conselho fiscal, dos delegados representantes e respectivos su-
plentes. as inscrições de chapas serão de 10 a 19 de novembro de 2021, das 
8 às 17h, na sede do Sindicato. o requerimento de inscrição em observância 
ao Estatuto Sindical e o regimento Eleitoral, disponível na sede da entidade. 
as impugnações de 22 a 26 de novembro de 2021, das 8 às 17h, na sede do 
Sindicato. a Secretaria do Sindicato e da comissão funcionará das 8 as 17h 
no período das eleições. São Miguel do Guamá/Pa, 09 de novembro de 2021. 
Genivaldo s. correa Gil - Presidente.

Protocolo: 726023

cÂMara MUNiciPaL de saLiNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

a câmara de salinópolis, através do seu presidente, torna público que fará 
realizar no dia 22 de novembro de 2021, às 10:00hs, o PrEGÃo PrESENcial 
Nº 002/2021-CMS do tipo Menor Preço, que objetiva a aquisição de Gêneros 
alimentícios, Materiais de Higiene e limpeza, copa e cozinha e descartáveis, 
a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal. Informações: Av. 
Beira Mar, nº 1117, centro, Salinópolis/Pa. E-mail: camaradesalinopolis.cpl@
gmail.come site da transparência https:// camarasalinopolis.pa.gov.br e ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br. ordenador: eron de carvalho teixeira-Presidente.

Protocolo: 726067

cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
eXtrato de terMo aditiVo

Processo adMiNistratiVo Nº 0212021/01 
objeto: 1º Termo aditivo de reequilíbrio Econômico financeiro referente ao 
contrato nº 021/2021, cujo o objeto é o fornecimento de combustível des-
tinado a atender as necessidades da câmara Municipal de castanhal, cele-
brado entre a câmara Municipal de castanhal e o Posto Smart ltda, cnpj nº 
30.821.163/0001-04. Valor Total: r$ 13.804,32. sérgio Leal rodrigues - 
Presidente da câmara Municipal de castanhal.

Protocolo: 726065

reBeLo e BeLLard Ltda 
cNPJ: 04.895.732/0003-00

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma/Salinópolis, renovação da licença de operação - lo N°026/2020, por 
meio do protocolo nº 578/2021, para atividade de comércio Varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na rod. atalaia, quadra 
47, s/nº, atalaia, no Município de Salinópolis/Pa.

Protocolo: 726052

ViMeX VitÓria eXP. de Madeiras Ltda 
cNPJ 83.770.669/0001-90 

Solicitou junto a SEMaS a renovação da lo 12097/2020, Proc. 36763/2021, 
Beneficiamento e Secagem de madeira. Dist. ind. de Icoaraci/Pa.

Protocolo: 726048

Boeri & scHNeider Ltda 
cNPJ nº 17.088.977/0001-05 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS a licença de operação n°13094/2021, válida até 
27/10/2025 para atividade de Transporte de Substancias e Produtos Perigo-
sos, localizada no Município de Parauapebas, estado do Pará.

Protocolo: 726057

iNaJÁ PecUÁria e aGrÍcoLa s/a
cNPJ nº 04.967.659/0001-72

editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLeia GeraL
ordiNÁria e eXtraordiNÁria

convidamos os senhores acionistas da inajá Pecuária e agrícola S/a a se 
reunirem em assembleia Geral ordinária / Extraordinária a realizar-se na 
sede social na fazenda inajá, s/n, município de redenção, estado do Pará, 
no dia 13/12/2021 às 15 horas para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Ratificar as decisões tomadas na Assembleia ocorrida no dia 16 de 
novembro de 2020, com a aprovação das contas relativas ao exercício de 
2019, destinação do lucro líquido, distribuição de dividendos, integralização 
do capital social e outros, conforme publicação nos jornais Diário Oficial do 
Pará de 05/11/2020, pagina 94 e Jornal liberal amazonia de 03/11/2020, 
página 6 b) Exame, discussão e aprovação do relatório da diretoria e Balanço 
encerrado em 31/12/2020, conforme publicação no jornal liberal amazonia 
dia 20/10/2021 pagina 4 e Diário Oficial do Pará de 20/10/2021, página 209. 
c) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos d) 
outros assuntos de interesse social. acham-se à disposição dos Srs. acionis-
tas na sede social, os documentos exigidos pelo art. 133 da lei nº 6.404/76. 
redenção, 05 de novembro de 2021.

Protocolo: 726054

GreeNeX s/a, iNd., coM. e eXPort. de Madeira
À Est. caiçaua, Km 01 s/nº, Sta Bárbara do Pará/Pa, cNPJ nº 07.941.211/0001-
78, torna publico concessão a SEMaS/Pa da lo n.12524/2021, val. 
14/01/2023.

Protocolo: 726060

iNdUsPar iNdÙstria e coMercio de coNserVas Ltda
cNPJ nº. 02.348.917/0001-07 

Torna público que recebeu da SEMaMB/afuá, a licença de operação - lo nº 
001/2021, validade 03/09/2023, para produção de palmito em conserva de 
sua indústria localizada no rio charapucú, s/n, cEP 68.890-000, Município de 
afuá, Estado do Pará.

Protocolo: 726032

iNdÚstria de PoLPas iMPerador Ltda 
cNPJ 12.031.363/0001-73 

Torna público que recebeu da SEMEia/abaetetuba, a licença de operação -lo 
nº 062/2021, validade 30/08/2022, para fabricação de conservas de frutas de 
sua unidade fabril,  localizada na rua 08 de dezembro nº 300,  Bloco B, cEP 
68.440-000, Município de abaetetuba, Estado do Pará.

Protocolo: 726035

coNcessÃo: LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo Lo Nº L101621
B r a eXPress traNsPortes e LoGÍstica Ltda 

cNPJ.14.660.180/0001-42 
Torna público que está requerendo à SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE dE aNaNiNdEUa - SEMa, “lo Nº l101621”, “coNcESSÃo dE li-
cENÇa aMBiENTal dE oPEraÇÃo”, com endereço rodovia Br 316 km 07 nº 
400,  lote 400 Galpão - a, através do requerimento código: lo Nº l101621.

Protocolo: 726036

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - ensino 
Médio na Modalidade educação de Jovens e adultos a distância, código 
do iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a vida 
escolar dos alunos concluintes do ensino Médio, eJa do ano de 2021:
agnaldo Mundini; alaim Jose fernandes; aldo Miranda dos Santos; alexandre 
alves de oliveira; amanda cavalcante dos Santos; amanda ramos Silva; an-
dre luis de Sousa Marques; Benvinda aparecida dos Santos Meirelles; Billy 
ali Bakri; Bruno da cruz alves; camila de araujo oliveira; catiliane Bispo 
Porto Gonçalves; cleidiomar candido; cremilda lucas Brandão; denys coelho 
Sampaio; diulicleia Marcatto; Elisangela daiane Pexôto dos Santos; Elsa du-
arte de oliveira; Erieldson ribeiro Santana; Erivaldo dos Santos Sena; felipe 
augusto Mandarino; fernanda della costa rodriguez; francione luna ribeiro; 
francisco caetano Neto; Gabriel Pereira Meirelles; Gabriela cesar; Gabriely 
Bianca da Silva de lima; Guilherme diogo Bessa; Hana Batista Queiroz; ir-
mália Macedo de Carvalho; Jefferson Casimiro; Jhonson Camargo Dias; João 
Victor Marques Nogueira; Jonas de oliveira; Jonatas rodrigues Valadares; 
Jose donizete leopoldino Pinheiro; Jose felicio Prado; Jose leal Pereira; Jose 
roberto dias; Jusmar camargo de aguiar; Marcos antonio da Silva; Mariana 
Gonçalves dos reis; Maycon Henryque Honório; Mirian da Silva Nascimento 
de Souza; Moises Borlin de oliveira; Natanael Bento; Patricia de araujo olivei-
ra; rafaela Braga Santos; raphael alves de Souza Prates; raquel Garcia de 
oliveira Silva; renato Melo; rogerio francisco dias; romário Pereira Soares; 
Rosilda de Jesus Bonfim Viana; Rosimeire Aparecida Rodrigues; Silmara de 
Souza dantas; Surama Barboza de Marins; Thamires romualdo de oliveira; 
Uerik Soares rios carneiro; Vitor Santos costa Pessoa.

Protocolo: 726038

aGroiNdUstriaL deLta FLores eireLi 
Torna público que rEcEBEU da SEMaS-Pa a lar nº 13734/2021 e a aUTEf nº 
273870/2021 para MaNEJo florESTal EM rEGiME dE rENdiMENTo SUS-
TENTáVEl no lote 106-a - Gleba Tapará, município de Vitória do Xingú-Pa.

Protocolo: 726043

aUto Posto taiLaNdia Ltda 
cNPJ: 09.140.142/0001-29 

Torna público que recebeu da SEcTMa - Tailândia-Pa, a licença de operação 
- lo, N° 007/2021, para atividade: comercio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, válida até 11/03/2025.

Protocolo: 726045


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2021-11-08T21:05:46-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




