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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

L e i   N°  9.341, de 11 de NoVeMBro de 2021
institui o Estatuto da Equidade racial no Estado do Pará, adota os preceitos 
da lei federal n° 12.288, de 20 de julho de 2010, e altera a lei Estadual 
n° 6.941, de 17 de janeiro de 2007.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sanciono 
a    seguinte lei:

tÍtULo i
disPosiÇÕes PreLiMiNares

art. 1° Esta lei institui o Estatuto da Equidade racial no Estado do Pará, 
adota os preceitos da lei federal n° 12.288, de 20 de julho de 2010, e 
altera a Lei Estadual n° 6.941, de 17 de janeiro de 2007, com a finalidade 
de garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, 
a defesa dos direitos raciais individuais, coletivos e difusos e o combate à 
discriminação e às demais formas de intolerância étnico-racial.
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:
i - discriminação racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que te-
nha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, 
em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamen-
tais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro 
campo da vida pública ou privada;
II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso 
e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em 
virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica;
iii - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da so-
ciedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais 
segmentos sociais;
iV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas 
e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela fundação instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição 
análoga; 
V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Es-
tado no cumprimento de suas atribuições institucionais;
VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo 
Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e 
para a promoção da igualdade de oportunidades.
art. 2° É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportu-
nidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da 
etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especial-
mente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, 
culturais e esportivas e ambientais defendendo sua dignidade e seus valo-
res religiosos e culturais.
art. 3° além das normas constitucionais relativas aos princípios funda-
mentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, eco-
nômicos e culturais, ambientais e políticos, o Estatuto da Equidade racial 
adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade 
racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade 
nacional brasileira.
art. 4° a participação da população negra, em condição de igualdade de 
oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural, ambiental do 
país será promovida, prioritariamente, por meio de:
i - inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social;
II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa;
III - modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado 
enfrentamento e a superação das desigualdades decorrentes do preconcei-
to e da discriminação racial;
iV - promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discri-
minação racial e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações 
individuais, institucionais e estruturais;
V - eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que 
impedem a representação da diversidade racial nas esferas pública e privada;
Vi - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade 
civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate 
às desigualdades raciais, inclusive mediante a implementação de incen-
tivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos 
públicos;
VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao en-
frentamento das desigualdades raciais no tocante à educação, cultura, es-
porte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação 
de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros.
Parágrafo único.  Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em 
políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades só-
cio-raciais e de gênero e demais práticas discriminatórias adotadas, nas 
esferas pública e privada, durante o processo de formação social do Estado 
do Pará e do País.
art. 5° Para a consecução dos objetivos desta lei, poderá ser instituído 
o Sistema Estadual de Promoção da igualdade racial (SEPir), conforme 
estabelecido no Título iii.

tÍtULo ii
dos direitos FUNdaMeNtais

caPÍtULo i
do direito À saÚde

art. 6° o direito à saúde da população negra será garantido pelo Poder 
Público mediante políticas e programas universais, sociais e econômicas e 
específicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos.
§ 1° o acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra, sem 
prejuízo das atribuições das entidades públicas federais, será de responsa-
bilidade dos órgãos e instituições estaduais e municipais, da administração 
direta e indireta.  
§ 2° o Poder Público garantirá que o segmento da população negra vincu-
lado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação.
art. 7° o conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui 
a Política Estadual de Saúde integral da População Negra, organizada de 
acordo com as diretrizes abaixo especificadas:
i - ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movi-
mentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de 
participação e controle social do SUS;
II - produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da popu-
lação negra;
iii - desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação 
para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra;
iV - fortalecimento do programa voltado para saúde da população negra e 
quilombolas com ampliação e aprimoramento do atendimento a pacientes 
com anemia falciforme e fortalecimento do SUS;
V - fortalecimento das ações de saúde mental a população negra vítima do 
racismo e da discriminação racial.
art. 8° constituem objetivos da Política Estadual de Saúde integral da 
População Negra:
i - a promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redu-
ção das desigualdades raciais e o combate à discriminação nas instituições 
e serviços do SUS;
ii - a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que 
tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por 
cor, etnia e gênero;
iii - o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde 
da população negra;
iV - a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de 
formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde;
V - a inclusão da temática saúde da população negra nos processos de 
formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da 
participação e controle social no SUS.
Parágrafo único. os membros das comunidades de remanescentes de qui-
lombos serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do 
direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, no sanea-
mento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral 
à saúde.  

caPÍtULo ii
do direito À edUcaÇÃo, À cULtUra, ao esPorte e ao LaZer

seção i
disposições Gerais

art. 9° a população negra tem direito a participar de atividades educacio-
nais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condi-
ções, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade, 
do Estado e da sociedade brasileira.
art. 10. Para o cumprimento do disposto no art. 9°, sem prejuízo de parti-
cipação em iniciativas do governo federal, o governo estadual e as prefei-
turas municipais adotarão as seguintes providências:
i - promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população ne-
gra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer;
ii - apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção 
social e cultural da população negra;
iii - desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, 
para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da 
cultura de toda a sociedade;
iV - implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juven-
tude negra paraense.

seção ii
da educação

art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da áfrica e da 
história da população negra no Estado do Pará e no Brasil, observado o 
disposto na lei federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1° os conteúdos referentes à história da população negra no Estado do 
Pará e no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, eco-
nômico, político e cultural e ambiental do País.
§ 2° o órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial 
e continuada de professores e a elaboração de material didático específico 
para o cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 3° Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis 
pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes 
do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências rela-
tivas ao tema em comemoração.
art. 12. os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação 
poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados 
para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões 
pertinentes à população negra.
Parágrafo único. Em cumprimento ao disposto no caput os órgãos estadu-
ais de fomento à pesquisa e à pós-graduação em cooperação ou associação 
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aos congêneres federais poderão participar do desenvolvimento de pesqui-
sas e programas de estudos nacionais.  
art. 13. o Poder Executivo Estadual, por meio dos órgãos competentes, 
incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem pre-
juízo da legislação em vigor a:
i - resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos 
e centros de pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação que de-
senvolvam temáticas de interesse da população negra;
ii - incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de pro-
fessores temas que incluam valores concernentes à pluralidade racial e 
cultural da sociedade brasileira;
iii - formação continuada para professores que já estejam atuando na 
rede de ensino estadual, a fim de que possam trabalhar com a Lei Federal 
n° 10.639/2003;
iV - desenvolver programas de extensão universitária destinados a apro-
ximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da 
proporcionalidade de gênero entre os beneficiários;
V - estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos de 
ensino públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação in-
fantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação 
docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às 
diferenças étnicas.
art. 14. o Poder Público estimulará e apoiará ações socioeducacionais re-
alizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades 
voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, intercâm-
bios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos.
 Art. 15. O Poder Público adotará programas de ação afirmativa, reservan-
do em escolas técnicas estaduais e instituições de ensino superior por ele 
mantidas no mínimo 40% (quarenta por cento) das vagas a candidatos ne-
gros que se submetam a processo seletivo pelo critério cor, preta ou parda.
art. 16.  Vetado.
Parágrafo único. Vetado.
art. 17.  o Poder Executivo Estadual, por meio dos seus órgãos competen-
tes, acompanhará e avaliará os programas de que trata esta Seção.

seção iii
da cultura

art. 18. Sem prejuízo das atribuições do ente federal, o Poder Público Es-
tadual garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras 
formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória his-
tórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos 
arts. 215 e 216 da constituição federal e constituição do Estado do Pará, 
arts. 277/ Vii -1° e 286 - § 1°, -b.
art. 19.  É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos 
o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos 
religiosos, sob a proteção do Estado.
Parágrafo único. a preservação dos documentos e dos sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos do 
§ 5° do art. 216 da constituição federal, receberá especial atenção do Po-
der Público Estadual, sem prejuízo das atribuições das instituições federais.
art. 20. o Poder Público incentivará a celebração das personalidades e 
das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba, samba de 
cacete, carimbó, marambiré, boi bumbá, siriá, lundu, e de outras mani-
festações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas 
instituições de ensino públicas e privadas.
art. 21. o Poder Público garantirá o registro e a proteção da capoeira, em 
todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação 
da identidade cultural brasileira, nos termos do art. 216 da constituição 
federal.
Parágrafo único. o Poder Público buscará garantir, por meio dos atos nor-
mativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais 
da capoeira nas suas relações internacionais.

seção iV
do esporte e Lazer

art. 22. o Poder Público Estadual fomentará o pleno acesso da população 
negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direi-
tos sociais, sem prejuízo das iniciativas do ente federal.
§ 1° a atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades 
em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, 
sendo livre o exercício em todo o território nacional.
§ 2° É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pe-
los capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.
Art. 23. O Poder Público Estadual garantirá políticas de ação afirmativa com 
bolsas para atletas negros paraolímpicos e bolsa atleta para jovens negros 
em diversas modalidades.

caPÍtULo iii
do direito À LiBerdade de coNsciÊNcia e de creNÇa e ao 

LiVre eXercÍcio dos cULtos reLiGiosos
art. 24. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegu-
rado o livre exercício dos cultos de religiões de matriz africana e garantida, 
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
art. 25. o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício 
dos cultos religiosos de matriz africana compreende:
i - a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosida-
de e a fundação e manutenção, por iniciativa privada, de lugares reserva-
dos para tais fins e a suas liturgias;
ii - a celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das 
respectivas religiões;
iii - a fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de instituições 
beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas;
iV - a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e ma-
teriais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na res-
pectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação es-
pecífica;

V - a produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à 
difusão das religiões de matriz africana;
VI - a coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas 
de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais 
das respectivas religiões;
Vii - o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para divulgação das 
respectivas religiões;
Viii - a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em 
face de atitudes e práticas de racismo e intolerância religiosa nos meios de 
comunicação e em quaisquer outros locais.
art. 26. É garantida a assistência religiosa aos praticantes de religiões 
de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições 
de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos à pena privativa de 
liberdade.
art. 27. o Poder Público Estadual adotará as medidas necessárias para o 
combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discrimi-
nação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de:
i - coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de 
proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao 
ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes 
africanas;
ii - inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens 
de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios ar-
queológicos vinculados às religiões de matrizes africanas;
iii - assegurar a participação proporcional de representantes das religiões 
de matrizes africanas, ao lado da representação das demais religiões, em 
comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas 
ao Poder Público;
iV - assegurar que as políticas públicas voltadas para a população negra, 
sejam estendidas aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana 
(PoTMaS), considerando que são territórios de negritude.

caPÍtULo iV
do acesso À terra e À Moradia adeQUada

seção i
do acesso à terra

art. 28.  o Poder Público Estadual elaborará e implementará políticas pú-
blicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às ativi-
dades produtivas no campo, sem prejuízo das atribuições do ente federal.
art. 29.  Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da 
população negra no campo, o Poder Público Estadual promoverá ações para 
viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola, sem prejuízo 
do ente federal.
art. 30.  Serão assegurados à população negra a assistência Técnica rural, 
a simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraes-
trutura de logística para a comercialização da produção, sem prejuízo das 
responsabilidades e ações dos entes federais.
art. 31. o Poder Público Estadual promoverá a educação e a orientação 
profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades ne-
gras rurais, sem prejuízo das atribuições do ente federal.
art. 32. aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 
Estado do Pará emitir-lhes os títulos respectivos quando couber ou em 
acordo com a União federal e seus órgãos fundiários, observado o art. 322 
da constituição Estadual.
Parágrafo único.  Vetado.
art. 33. o Poder Executivo Estadual, em colaboração com o ente federal ou 
por iniciativa própria, elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais 
voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das co-
munidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental 
das comunidades.
Art. 34. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades 
dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial di-
ferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público, 
destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura.
Art. 35. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão 
de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção 
da equidade racial.

seção ii
da Moradia

art. 36. o Poder Público Estadual garantirá a implementação de políticas 
públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra 
que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou 
em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e 
promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida, sem prejuízo das 
atribuições de entes federais e das políticas que desenvolvam de idêntica 
finalidade.
Parágrafo único. o direito à moradia adequada, para os efeitos desta lei, 
inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da in-
fraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários associados à função 
habitacional, bem como a assistência Técnica e Jurídica para a construção, 
a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana.
art. 37.  os programas, projetos e outras ações no Estado do Pará devem 
estar articuladas e realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Habitação 
de interesse Social (SNHiS), regulado pela lei n° 11.124, de 16 de junho 
de 2005, devendo considerar as peculiaridades sociais, econômicas e cul-
turais da população negra.
Parágrafo único.  o Estado do Pará e os Municípios estimularão e facilitarão 
a participação de organizações e movimentos representativos da popula-
ção negra na composição dos conselhos constituídos para fins de aplicação 
do fundo Nacional de Habitação de interesse Social (fNHiS).
Art. 38. Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para 
viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais.
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caPÍtULo V
do traBaLHo

art. 39.  a implementação de políticas voltadas para a inclusão da popu-
lação negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do Poder 
Público, sem prejuízo das atribuições da União federal, observando-se:
i - o instituído neste Estatuto;
II - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Inter-
nacional sobre a Eliminação de Todas as formas de discriminação racial, 
de 1965;
III - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção n° 
111, de 1958, da organização internacional do Trabalho (oiT), que trata 
da discriminação no emprego e na profissão;
iV - os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante 
a comunidade internacional.
art. 40. o Poder Público Estadual promoverá ações que assegurem a igual-
dade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, 
inclusive mediante a implementação de medidas visando à promoção da 
igualdade nas contratações do setor público e de economia mista, além do 
incentivo de adoção de medidas similares nas empresas e organizações 
privadas.
§ 1° a igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de 
políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração 
de renda voltados para a população negra.
§ 2° as ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera 
da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou 
a serem estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos.
§ 3° o Poder Público Estadual estimulará, por meio de incentivos, a adoção 
de iguais medidas pelo setor privado.
§ 4° as ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da 
paridade de gênero entre os beneficiários.
§ 5° Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção, nos 
meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras.
§ 6° o Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, promoverá 
campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no 
trabalho artístico e cultural, respeitando sua identidade de gênero. 
§ 7° o Poder Público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolari-
dade e a qualificação profissional nos setores da economia que contem com 
alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização.
§ 8° Vetado.
§ 9° o Poder Público incentivará parcerias com cursos técnicos do Sistema 
S para pessoas negras de baixa renda (até dois salários mínimos) e do 
mercado informal.
§ 10. Vetado.
§ 11. o Estado, por meio de seus órgãos competentes, deverá conceder 
Selo de Equidade Racial, que deverá ser criado por lei específica, para em-
presas que possuam políticas de ação afirmativa para pessoas negras nos 
seus processos de recrutamento e seleção.    
art. 41. o Poder Executivo Estadual formulará políticas, programas e pro-
jetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho 
e orientará a destinação de recursos para seu financiamento.
Art. 42. As ações de emprego e renda, promovidas por meio de financia-
mento para constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de 
programas de geração de renda, contemplarão o estímulo à promoção de 
empresários negros.
Parágrafo único. o Poder Público estimulará as atividades voltadas ao turis-
mo com o enfoque na valorização da cultura racial com enfoque nos locais, 
monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os costumes da 
população negra.
art. 43. Vetado. 

caPÍtULo Vi
dos Meios de coMUNicaÇÃo

art. 44. a produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a 
herança cultural e a participação da população negra na história do Pará.
Art. 45. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas 
emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada 
a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e 
técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza 
política, ideológica, racial ou artística.
art. 46. aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veicula-
ção pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas o disposto 
no art. 43.
art. 47. os órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica 
ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista 
do Estado do Pará, deverão incluir cláusulas de participação de artistas ne-
gros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras 
peças de caráter publicitário.
§ 1° os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão, nas espe-
cificações para contratação de serviços de consultoria, conceituação, pro-
dução e realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a obriga-
toriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas 
relacionadas com o projeto ou serviço contratado.
§ 2° Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o con-
junto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a 
diversidade racial, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou 
serviço contratado.
§ 3° a autoridade contratante poderá, se considerar necessário para ga-
rantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por 
órgão do Poder Público Estadual.
§ 4° a exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias 
quando abordarem especificidades de grupos étnicos determinados.
art. 48. deverá ser assegurado nos territórios quilombolas o acesso às 
Tecnologias da informação e comunicação (Tic’s), principalmente da in-

formática e da internet no Estado do Pará, proporcionando à população 
quilombola paraense melhores oportunidades no mercado de trabalho e a 
apropriação do conhecimento para o benefício da comunidade.

tÍtULo iii
do sisteMa estadUaL de ProMoÇÃo 

da iGUaLdade raciaL (siePir)
caPÍtULo i

disPosiÇÃo PreLiMiNar
art. 49.  É instituído o Sistema Estadual de Promoção da igualdade racial 
(SiEPir) como forma de organização e de articulação voltadas à imple-
mentação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desi-
gualdades étnicas existentes no Estado do Pará.
§ 1° o Estado do Pará poderá aderir ao Sistema Nacional de Promoção de 
igualdade racial e mediante adesão os Municípios poderão participar do 
Sistema Estadual.
§ 2° o Poder Público Estadual incentivará a sociedade e a iniciativa privada 
a participar do SiEPir.

caPÍtULo ii
dos oBJetiVos

art. 50.  São objetivos do SiEPir:
i - promover a igualdade racial e o combate às desigualdades sociais resul-
tantes do racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas;
ii - formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização 
e a promover a integração social da população negra;
III - descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos 
estaduais, distrital e municipais;
iV - articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igual-
dade racial;
V - garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a im-
plementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem 
estabelecidas.

caPÍtULo iii
da orGaNiZaÇÃo e coMPetÊNcia

art. 51.  o Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, elabo-
rará plano estadual de promoção da igualdade racial contendo as metas, 
princípios e diretrizes para a implementação da Política Estadual de Promo-
ção da igualdade racial (PEPir).
§ 1° a elaboração, implementação, coordenação, avaliação e acompanha-
mento da PEPir, bem como a organização, articulação e coordenação do 
SiEPir, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção 
da igualdade racial em âmbito estadual.
§ 2° o Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos competentes, 
instituirá fórum intergovernamental de promoção da igualdade racial, com 
o objetivo de implementar estratégias que visem à incorporação da política 
nacional de promoção da igualdade racial nas ações governamentais de 
Estados e Municípios.
§ 3° as diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igual-
dade étnica serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a partici-
pação da sociedade civil.
art. 52. os Poderes Executivos Estadual e Municipal, no âmbito das res-
pectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção 
da equidade racial, de caráter permanente, deliberativo e consultivo, com-
postos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas 
e de organizações da sociedade civil representativas da população negra.
§ 1° o Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos competentes, 
captará os recursos que lhe foram destinados em decorrência de progra-
mas e atividades previstos na lei federal aos Estados e Municípios que 
tenham criado conselhos de promoção da equidade étnico-racial.
§ 2° Será assegurado no conselho de que trata o caput a função de elabo-
ração, implementação, monitoramento e avaliação de Programas e ações 
de equidade raciais na área de educação, saúde, esportes e lazer sob res-
ponsabilidade dos Movimentos Negro do Pará para garantir a transversali-
dade com verba assegurada no orçamento anual do Estado do Pará.

caPÍtULo iV
das oUVidorias PerMaNeNtes e do 

acesso À JUstiÇa e À seGUraNÇa
art. 53. o Poder Público poderá instituir, na forma da lei e no âmbito dos 
Poderes legislativo e Executivo, ouvidorias Permanentes em defesa da 
Equidade racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e 
discriminação com base em cor e acompanhar a implementação de medi-
das para a promoção da igualdade.
art. 54.  É assegurado às vítimas de discriminação racial o acesso aos ór-
gãos de ouvidoria Permanente, à defensoria Pública, ao Ministério Público 
e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia do 
cumprimento de seus direitos.
Parágrafo único. o Estado assegurará atenção às mulheres negras, res-
peitando sua identidade de gênero, em situação de violência, garantida 
a assistência física, psíquica, social e jurídica bem como assegurará que 
sejam atendidas, de forma especifica, nas demais questões jurídicas, con-
siderando a situação de vulnerabilidade.
art. 55. o Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial 
incidente sobre a população negra, com medidas específicas para combater 
o extermínio da juventude negra.
Parágrafo único. o Estado implementará ações de ressocialização e prote-
ção da juventude negra em conflito com a lei e exposta a experiências de 
exclusão social.
art. 56. o Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e 
preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da popula-
ção negra, observado, no que couber, o disposto na lei n° 7.716, de 5 de 
janeiro de 1989.
art. 57. Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos 
interesses da população negra decorrentes de situações de desigualdade 
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racial, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil pública, disci-
plinada na lei federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985.
art. 58. deverá ser assegurado, pelos órgãos competentes do Poder Exe-
cutivo, nos cursos de capacitação de servidores do Sistema de Segurança 
Pública, disciplinas curriculares específicas de enfrentamento ao racismo 
e outras práticas discriminatórias, e sobre o direito de igualdade racial, 
previstos no art. 3°, inciso iV da constituição federal e decreto n° 65.810, 
de 8 de dezembro de 1969.
Parágrafo único. considera-se cursos de capacitação, todo e qualquer cur-
so realizado de formação ou de qualificação profissional dos servidores que 
trata o caput deste artigo.
art. 59. os relatórios do conselho Estadual de Segurança Pública sobre 
violência e homicídios, deverão conter o recorte racial contra a população 
negra.
art. 60. deverá constar em qualquer concurso público, de qualquer dos 
Poderes do Estado do Pará, conteúdos sobre a legislação antirracista e de 
promoção da igualdade racial, em especial o Estatuto da igualdade racial 
federal, lei federal n° 7.716/89 e Estadual quando houver. 

caPÍtULo V
do FiNaNciaMeNto das iNiciatiVas de ProMoÇÃo da 

iGUaLdade raciaL
art. 61. Na implementação dos programas e das ações constantes dos 
Planos Plurianuais e dos orçamentos anuais do Estado do Pará, deverão 
ser observadas as políticas de ação afirmativa a que se refere o inciso VII 
do art. 4° desta lei e outras políticas públicas que tenham como objetivo 
promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população 
negra, especialmente no que tange a:
i - promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego, gera-
ção de renda, moradia e saneamento básico;
II - financiamento de pesquisas, nas áreas de educação, saúde e emprego, 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra;
iii - incentivo à criação de programas e veículos de comunicação desti-
nados à divulgação de matérias relacionadas aos interesses da população 
negra;
iV - incentivo à criação e à manutenção de microempresas administradas 
por pessoas autodeclaradas negras;
V - iniciativas que incrementem o acesso e a permanência das pessoas 
negras na educação fundamental, média, técnica e superior;
Vi - apoio a programas e projetos do Governo Estadual e Municipal e de 
entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igualdade de 
oportunidades para a população negra;
Vii - apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições 
africanas e brasileiras.
§ 1° o Poder Executivo Estadual deverá adotar medidas que garantam, em 
cada exercício, a transparência na alocação e na execução dos recursos 
necessários ao financiamento das ações previstas neste Estatuto, explici-
tando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados 
aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de 
educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação 
popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer.
§ 2° durante os 10 (dez) primeiros anos, a contar do exercício subse-
quente à publicação deste Estatuto, os órgãos do Poder Executivo Estadual 
que desenvolvem políticas e programas nas áreas referidas no § 1° deste 
artigo, discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos pro-
gramas de ação afirmativa referidos no inciso VII do art. 4° desta Lei.
§ 3° o Poder Executivo Estadual poderá  adotar as medidas necessárias 
para a adequada implementação do disposto neste artigo, podendo estabe-
lecer patamares de participação crescente dos programas de ação afirmati-
va nos orçamentos anuais a que se refere o § 2° deste artigo.
§ 4° o Poder Executivo Estadual, por meio de seus órgãos competentes, 
acompanhará e avaliará a programação das ações referidas neste artigo 
nas propostas orçamentárias do Estado.
art. 62. Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser 
consignados nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para financia-
mento das ações de que trata o art. 55:
i - transferências voluntárias da União federal;
ii - doações voluntárias de particulares;
iii - doações de empresas privadas e organizações não governamentais, 
nacionais ou internacionais;
iV - doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais;
V - doações de Estados estrangeiros, por meio de convênios, tratados e 
acordos internacionais;

Vi - Vetado.
tÍtULo iV

disPosiÇÕes FiNais
art. 63.  as medidas instituídas nesta lei não excluem outras em prol da 
população negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da 
União federal ou dos Municípios.
Art. 64.  O Poder Executivo Estadual criará instrumentos para aferir a efi-
cácia social das medidas previstas nesta lei e efetuará seu monitoramento 
constante, com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos, inclusive 
pela rede mundial de computadores.
art. 65. Vetado.
Parágrafo único. Vetado.
art. 66.  o parágrafo único do art. 1° da lei n° 6.941, de 17 de janeiro de 
2007, passa a viger com a seguinte redação: 
“art.1° .........................................................................
 Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se população negra 
o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o 
quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga e sejam social-
mente reconhecidas como tal.”

art. 67.  ficam mantidos os efeitos das leis n°s 6.457, de 30 de abril de 
2002, 6.938, de 28 de agosto de 2006, e 6.941, de 17 de janeiro de 2007, 
não havendo oposição à presente lei. 
art. 68. os direitos e garantias expressos neste Estatuto não excluem ou-
tros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados, ou dos trata-
dos internacionais em que a república federativa do Brasil seja parte (art. 
5°, lXXViii, § 2° da constituição federal/88) (preâmbulo).
art. 69. VETado.
art. 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 11 de novembro de 2021.

FraNcisco das cHaGas siLVa MeLo FiLHo
Governador do Estado em exercício

MeNsaGeM Nº 081/2021-GG       Belém, 11 de novembro de 2021.
a Sua Excelência o Senhor
deputado fraNciSco daS cHaGaS SilVa MElo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado
local
Senhor Presidente,
Senhoras deputadas e Senhores deputados,
 Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, § 
1º, da constituição Estadual, resolvi vetar parcialmente o Projeto de lei 
nº 231/20, de 19 de outubro de 2021, que “institui o Estatuto da Equidade 
racial no Estado do Pará, adota os preceitos da lei federal n° 12.288, de 20 
de julho de 2010, e altera a lei Estadual n° 6.941, de 17 de janeiro de 2007”.
reconheço que a matéria tratada no Projeto de lei visa garantir à po-
pulação negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos 
direitos raciais individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação 
e às demais formas de intolerância étnico-racial.
o Projeto, todavia, apresenta alguns dispositivos que ultrapassam a com-
petência legislativa do Estado, adentrando em matérias que são da inicia-
tiva privativa da União para legislar, precisamente o § 8º do art. 40, que trata 
de direito do Trabalho, e o art. 69, que trata da instituição de feriado civil. 
o texto aprovado, igualmente, implica em violação da iniciativa privativa 
do Governador do Estado e à separação dos poderes, quanto aos seguin-
tes dispositivos: art. 16, caput e parágrafo único; parágrafo único do art. 
32; art. 43; art. 65, caput e parágrafo único. os referidos dispositivos 
determinam obrigações de reserva de vagas e/ou processo seletivo para o 
provimento de membros de conselho e cargos comissionados, assim como 
determinam a criação de infração administrativa aos servidores públicos.
Por fim, o § 10 do art. 40 e o inciso VI do art. 62 vulneram as normas da 
constituição federal atinentes aos direitos Tributário e financeiro, por-
quanto tratam, respectivamente, da concessão de incentivo fiscal sem lei 
específica ou previsão de compensação da renúncia de receita e a vincula-
ção da receita de impostos.
Essas, Senhor Presidente, Senhoras deputadas e Senhores deputados, são 
as razões que me levam a vetar parcialmente o Projeto de lei em causa, as 
quais ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

FraNcisco das cHaGas siLVa MeLo FiLHo
Governador do Estado em exercício

L e i   Nº 9.342, de 11 de NoVeMBro de 2021
Institui e define diretrizes para programa de acesso a produtos de higie-
ne feminina e saúde básica, além da conscientização e educação sobre a 
menstruação.
 a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu san-
ciono a seguinte lei:
art. 1° fica instituído, no âmbito estadual, o Programa de acesso a Produ-
tos de Higiene feminina e Saúde Básica, além da conscientização e educa-
ção sobre a menstruação, que se regerá nos termos desta lei.
art. 2° a Política instituída por esta lei tem como objetivo a plena cons-
cientização acerca da menstruação, assim como o acesso aos absorventes 
íntimos femininos, promoção da saúde, atenção à higiene e desenvolvi-
mento social, visando, em especial: 
I - reduzir a dificuldade de acesso a absorventes íntimos; 
ii - combater as desigualdades sociais decorrentes da falta de atenção inte-
gral à saúde da mulher e aos cuidados básicos decorrentes da menstruação; 
iii - o direito ao acesso, a todas as mulheres, a absorventes íntimos higiê-
nicos, durante o ciclo menstrual;
iV - evitar prejuízos à aprendizagem, ao rendimento escolar e às ativida-
des cotidianas, provendo condições salubres de exercício diário das atribui-
ções femininas na rotina social; 
V - combater a precariedade menstrual, identificada como a falta de acesso 
ou a falta de recursos que possibilitem a aquisição de produtos de higiene 
e outros recursos necessários ao período da menstruação de mulheres em 
situação de vulnerabilidade social.
art. 3° Para aplicação deste Programa e de outras ações dele decorrentes, 
inclusive fiscais e tributárias, fica estabelecido os absorventes íntimos como 
um “produto higiênico básico”, sendo classificado como “bem essencial”. 
Parágrafo único. Nos termos do caput, os absorventes íntimos passam a ser 
incluídos como “componente obrigatório” das cestas básicas no Estado do Pará. 
art. 4° a universalização do acesso a absorventes íntimos femininos, de 
que trata esta lei, se dá: 
I - pela redução do preço ao consumidor final na sua comercialização, nos 
demais casos, mediante política de desoneração fiscal estadual; 
ii - pela implementação de ações no âmbito estadual com objetivo de 
conscientizar a população sobre a necessidade básica de acesso a produtos 
de higiene íntimos femininos, em especial, aquelas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social. 
art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 11 de novembro de 2021.

FraNcisco das cHaGas siLVa MeLo FiLHo
Governador do Estado em exercício

Protocolo: 727990
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d e c r e t o Nº 1978, de 3 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 2.378.275,62 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 2.378.275,62 (dois Milhões, Trezen-
tos e Setenta e oito Mil, duzentos e Setenta e cinco reais e Sessenta e 
dois centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

111050412212978314 - casa civil 0101 339039 345.000,00
111050412212978338 - casa civil 0101 339033 400.000,00
291012612212978339 - SETraN 0101 339036 10.000,00
431010812212978338 - SEaSTEr 0101 339037 285.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 216.000,00
582012360514916639 - cEaSa 0261 339039 50.000,00

592011442215008803 - iMETroPará 0101 335041 900.000,00
622011013115088233 - HEMoPa 0269 339139 25.000,00
672011648214898185 - coHaB 0101 449051 30.275,62
832010412212978338 - EGPa 0101 339037 115.000,00
862012612615088238 - cPH 0101 339140 2.000,00

ToTal 2.378.275,62

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

101010412212974668 - crG - Santarém 0101 339030 20.000,00
101010412212978338 - crG - Santarém 0101 339030 10.000,00
101010412212978338 - crG - Santarém 0101 339033 60.000,00
101010412212978338 - crG - Santarém 0101 339037 90.000,00
101010412212978338 - crG - Santarém 0101 339039 50.000,00
101010412212978338 - crG - Santarém 0101 449052 5.000,00
101010412212978339 - crG - Santarém 0101 339008 15.000,00
101010412212978339 - crG - Santarém 0101 339036 15.000,00
101010412215088921 - crG - Santarém 0101 339014 25.000,00
101010412215088921 - crG - Santarém 0101 339033 60.000,00
101010412215088921 - crG - Santarém 0101 339036 10.000,00
101010412215088921 - crG - Santarém 0101 339039 50.000,00
101010412615088238 - crG - Santarém 0101 339140 20.000,00
101010412815088916 - crG - Santarém 0101 339039 5.000,00
101010413115088233 - crG - Santarém 0101 339139 10.000,00
101040412212978412 - crG - altamira 0101 339008 15.000,00
101050412212978611 - crG - redenção 0101 339037 90.000,00
101050412212978611 - crG - redenção 0101 449052 5.000,00
101050412212978617 - crG - redenção 0101 339030 20.000,00
101050412215088920 - crG - redenção 0101 339014 25.000,00
101050412215088920 - crG - redenção 0101 339033 60.000,00
101050412215088920 - crG - redenção 0101 339036 10.000,00
101050412215088920 - crG - redenção 0101 339039 50.000,00
101050412615088615 - crG - redenção 0101 339140 20.000,00
101050412815088915 - crG - redenção 0101 339039 5.000,00

261010633112978311 - PMPa 0101 339046 10.000,00
431010812615088238 - SEaSTEr 0101 339139 195.000,00
431010812815088887 - SEaSTEr 0101 339039 50.000,00
431010824415058396 - SEaSTEr 0101 339039 20.000,00
431010824415058397 - SEaSTEr 0101 339039 15.000,00
431010824415058862 - SEaSTEr 0101 339039 5.000,00

462021339215038928 - fcP 0101 339036 180.000,00
462021339215038928 - fcP 0101 339047 36.000,00

582012354214918713 - cEaSa 0261 449052 50.000,00

622011045115087552 - HEMoPa 0269 339039 25.000,00

672011648214897642 - coHaB 0101 449051 30.275,62

832010436315018821 - EGPa 0101 339036 115.000,00
862012612212978338 - cPH 0101 339030 2.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 900.000,00
ToTal 2.378.275,62

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 1979, de 3 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 3.262.000,00 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 3.262.000,00 (Três Milhões, duzen-
tos e Sessenta e dois Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

462021339215038841 - fcP 0101 339039 3.262.000,00
ToTal 3.262.000,00

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 727988

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 995 /2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/714766, de 14/09/2020.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar a servidora PaTriccia HEiTMaNN ElErES, ocupante do cargo 
de diretor de cerimonial, matricula funcional nº 5958137/ 1, para a fun-
ção de fiscal, do Contrato nº 03/2021 – CCG/PA, firmado com a empresa 
organização Social instituto de Gemas e Joias da amazônia - iGaMa, com 
vigência de 26/01/2021 a 25/01/2022, que tem como objeto, a confecção 
e o fornecimento, sob-regime eventual, de gemas, cerâmicas e artesana-
tos regionais, para atendimento da demanda de ações governamentais 
promovidas por esta casa civil da Governadoria do Estado do Pará, a con-
tar de 26/01/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 11 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°  996 /2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/714766, de 14/09/2020.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
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casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar o servidor aJaX dE SoUSa loPES, ocupante do cargo de as-
sessor de cerimonial, matrícula funcional nº 5952258/ 2, para Suplente 
do Contrato nº 03/2021 – CCG/PA, firmado com a empresa Organização 
Social instituto de Gemas e Joias da amazônia - iGaMa, com vigência de 
26/01/2021 a 25/01/2022, que tem como objeto, a confecção e o forne-
cimento, sob-regime eventual, de gemas, cerâmicas e artesanatos regio-
nais, para atendimento da demanda de ações governamentais promovi-
das por esta casa civil da Governadoria do Estado do Pará, a contar de 
28/01/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 11 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 727852

coNtrato
.

eXtrato –  coNtrato Nº 37/2021-ccG/Pa.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: ViEira coMÉrcio dE GáS EirEli, inscrita no cNPJ nº 
23.887.948/0001-06.
ENdErEÇo: folha 06, Quadra 01, lote 12, S/N – Bairro: Nova Marabá, cEP 
68.512.050, cidade: Marabá/Pa.
oBJETo: contratação de empresa para o fornecimento de gás butano 
liquefeito de petróleo envasado, botijão de 13 kg (somente recarga), e 
aquisição de botijão de gás 13 kg (completo), incluindo entrega, visando 
atender as demandas do centro regional de Governo do Sudeste do Pará, 
por um período de 12 (doze) meses.
fUNdaMENTo: art. 24, ii da lei 8.666/93 c/c art 2º, § 2º e 3º do decreto 
Estadual 856/2020.
daTa da aSSiNaTUra: 11/11/2021.
ViGÊNcia: 11/11/2021 a 10/11/2022.
Valor GloBal: r$ 790,00 (setecentos e noventa reais)
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Proje-
to/atividade: 8314; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339030/449052; 
ação: 246498
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 727554

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aviso de Licitação - Pregão eletrônico n.º - 17/2021 - ccG/Pa
a casa civil da Governadoria do Estado do Pará avisa que realizará li-
citação, no tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de 03 
(três) unidades de computadores e 03 (três) unidades de Notebooks, para 
atendimento das necessidades do Núcleo de representação do Governo do 
Estado do Pará do Distrito Federal, conforme especificações, estimativas 
de quantidades e valores contidos do anexo i (Termo de referência) deste 
Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: a partir do dia 12/11/2021 no site: www.comprasnet.
gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 25/11/2021
Hora da abertura: 10:30hs (Horário dE BraSÍlia).
luciana Bitencourt Soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 727777

aPostiLa
A Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria, no uso de suas 
atribuições dadas pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 10 de Julho de 
2020, publicada no d.o.E. Nº. 34.283 de 16 de julho de 2020, considerando 
os autos do Processo n° 2021/1270520 e com fundamento no art. 65, §1º 
da lei nº 8.666/93 e suas alterações, rESolVE pelo acréscimo contratual 
no percentual de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) totalizando um 
acréscimo de r$ 150.150,00 (cento e cinquenta mil cento e cinquenta 
reais) ao valor global do contrato de nº 01/2021 – ccG/Pa, cujo objeto 
é contratação de empresa especializada da prestação de serviços de 
fornecimento de alimentação (Buffet) para atender a Governadoria do 
Estado do Pará celebrado entre a caSa ciVil da GoVErNadoria e a 
empresa MorEira GodoY coMErcio E SErViÇoS EirEli, passando 
a viger com novo valor de r$ 750.750,00 (setecentos e cinquenta mil 
e setecentos e cinquenta reais), contados da presente assinatura, 
registrando-se a presente APOSTILA para os devidos fins de direito.
Belém/Pa, 11 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria do Pará

Protocolo: 727991

Portaria Nº 1.675/2021-ccG, de 11 de NoVeMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/1287151,
r E S o l V E:
autorizar GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário Extraordinário de Estado 
de Produção, a viajar no trecho Belém/castanhal/Belém, no período de 12 
de novembro de 2021, a fim de cumprir agenda institucional, concedendo, 
para tanto, ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.676/2021-ccG, de 11 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. 2021/1292735,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, THiaGo ViNÍciUS QUEiroZ cUNHa do cargo em 
comissão de assessor de comunicação ii, código GEP-daS-012.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de comunicação, a contar de 16 de 
novembro de 2021. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado.

Portaria Nº 1.677/2021-ccG, de 11 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. 2021/1287870,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, THaiS araÚJo SoarES do cargo em comissão de 
Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 9 de novembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 1.664/2021-ccG, de 10 de NoVeMBro 
de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.762, 
de 11 de NoVeMBro de 2021:
onde se lê: ..., a contar de 1º de novembro de 2021.
Leia-se: ..., a contar de 1º de dezembro de 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 1.665/2021-ccG, de 10 de NoVeMBro 
de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.762, 
de 11 de NoVeMBro de 2021:
onde se lê: ..., a contar de 1º de novembro de 2021.
Leia-se: ..., a contar de 1º de dezembro de 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 727995

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 1004/2021 – di/cMG, 
de 11 de NoVeMBro de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
12 a 15/11/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); Servidores: 
cB PM aldo Vandamme Silva Pessoa, Mf nº 4218818/2, cB PM Natanael 
dias lobato, Mf nº 57222449/2 e Sd PM alana cristian araújo duarte, Mf 
nº 6402709/2; ordenador de despesa: cEl QoPM Marco antonio Sirothe-
au corrêa rodrigues.

Protocolo: 727571
eXtrato de Portaria Nº 1005/2021 – di/cMG, 

de 11 de NoVeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
12 a 15/11/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); Servidora: 
iolene leandro Tavares, Mf nº 5397146/4; ordenador de despesa: cEl 
QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 727575
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eXtrato de Portaria Nº 1006/2021 – di/cMG, 
de 11 de NoVeMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Paulo/SP;  Período: 11 a 12/11/2021; Quantidade de di-
árias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidor: cEl QoPM osmar Viei-
ra da costa Júnior, Mf nº 3405915/4; ordenador de despesa: cEl QoPM 
Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 727606

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de 2º terMo aditiVo de terMo de cooPeraÇÃo
terMo do cooPeraÇÃo Nº 001/2019
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo Nº: 2021/956712
oBJETiVoS: o presente Termo aditivo tem por objetivo prorrogar por mais 
12 (doze) meses a vigência do Termo de cooperação nº 001/2019, a con-
tar de 06/09/2021 à 05/09/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Plano interno: 4200008408c;
Natureza: 339033
ação: 263076
ParTÍciPE: Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social do 
Estado do Pará
ENdErEÇo: rua arcipreste Manoel Teodoro nº 305, cEP: 66.023-700. 
Bairro Batista campos, Belém – Pa.
ordenador: ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 727655
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

FÉrias
.

Portaria Nº 255 de 11 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 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de JaNEiro/2022.

idENTidadE fUN-
cioNal NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo

 GoZo

5949112/1 aNdErSoN lUiZ dE SoUZa caSTro
28/06/2020

a
27/06/2021

03/01/2022
a

01/02/2022

5946665/1 Maria lUciENE MENEZES MoUra
11/02/2020

a
10/02/2021

03/01/2022
 a

01/02/2022

5948814/2 JHoN KEVEN caValcaNTE caMPoS
09/10/2020

a
08/10/2021

03/01/2022
 a

01/02/2022

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

Protocolo: 727587

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 252 de 09 de NoVeMBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS aTriBUiÇÕES lE-
GaiS, QUE lHE SÃo coNfEridaS PElo dEcrETo PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEVErEiro dE 2021, EM oBSErVÂNcia aoS TEr-
MoS da lEi No 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades desta fundação, que sus-
citam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 
5.810/94;
coNSidEraNdo os termos contidos no processo: 2021/1199586.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 09/11/2021, 
de acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% (cinquenta 

por cento) sobre o salário base, ao servidor rENaN fErrEira dE frEi-
TaS, carGo: TEcNico EM GESTao Social - PEdaGoGia, matrícula n° 
5953736/ 1.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério des-
ta fundação e não se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou 
provento do (a) servidor (a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 727236
Portaria Nº 253 de 10 de NoVeMBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS aTriBUiÇÕES lE-
GaiS, QUE lHE SÃo coNfEridaS PElo dEcrETo PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEVErEiro dE 2021, EM oBSErVÂNcia aoS TEr-
MoS da lEi No 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNSidEraNdo o Processo 2021/ 1014778 a PorTaria N° 207 de 24 
de setembro de 2021 publicada no doE n° 34.713 de 28 de setembro de 
2021, da servidora MariaNa arGollo arNHold.
rESolVE:
EXCLUIR, a contar de 10/11/2021 a Gratificação de Tempo Integral no 
percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário base, concedido 
através da PorTaria N° 207 de 24 de setembro de 2021 publicada no doE 
n° 34.713 de 28 de setembro de 2021, da servidora MariaNa arGollo 
arNHold. carGo: TEcNico dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNcaS, Matrícula 
n° 5923729/ 2.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 727595
Portaria Nº 256 de 11 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 01de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
dESiGNar a servidora PaTrÍcia dE liMa fErrEira, MaTrÍcUla:
55588559/ 6, para responder pelo cargo de cHEfE dE GaBiNETE, no pe-
ríodo de 03/01/2021 a 01/02/2022, em virtude do titular o servidor JHoN 
KEVEN caValcaNTE caMPoS, matrícula: 5948814/ 2 cargo: cHEfE dE 
GaBiNETE, encontrar-se de férias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 727939
Processo seLetiVo siMPLiFicado – PPs

FUNdaÇÃo ParÁPaZ
eXtrato do editaL Nº 002/2021

o Presidente da fundação ParáPaZ, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado – PPS, para 
selecionar candidatos a fim de desempenhar as funções de Nível Superior 
(12 vagas), Nível Médio (04 vagas) com vencimento base que varia de r$ 
1.100,00 a R$ 1.858,41 + gratificação, + benefícios, As contratações de 
caráter temporário, será para o município de BElÉM; e terão como funda-
mento a lei complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991, alterada 
pela lei complementar nº 077, de 28 de dezembro de 2011; o decreto 
nº 1.230, de 26 de fevereiro 2015; a lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, no que couber; o decreto nº 1.741, de 19 de abril de 2017; e as 
disposições deste Edital. as inscrições serão gratuitas e estarão abertas no 
período de 00:01 horas do dia 16 de novembro de 2021 às 23h59min do 
dia 17 de novembro de 2021 e deverão ser efetuadas EXclUSiVaMENTE 
no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br Processo Seletivo ParáPaZ. 
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam 
na íntegra no Edital que se encontra divulgado no referido endereço ele-
trônico.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
fundação ParáPaZ, 10 de novembro de 2021.

Protocolo: 727641

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0184-Gs/sePLad, 
de 09 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;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo
Silvia alves de Vasconcelos Pereira 54194940/2 Médico fHcGV 03/11/2021 2021/1244607

diego delamare da Silva Martins 57233765/4 Técnico em 
Gestão Pública SEaP 16/11/2021 2021/1272105
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Eliade Serique Barato 55586461/1 Professor classe ii SEdUc 01/10/2021 2021/1105088

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 09 de 
novembro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 727484
Portaria coLetiVa N° 0185-Gs/sePLad, 

de 10 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;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo
Elza cavalcanti de oliveira 5709202/1 Professor classe i SEdUc 26/08/2021 2021/1099932

Eneida castelo reis 527351/2 Professor classe ii SEdUc 05/10/2021 2021/1132875
alcione de fátima oliveira da Silva 5680573/1 Servente SEdUc 13/10/2021 2021/1151825

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 10 de 
novembro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 727493
Portaria N° 0187-Gs/sePLad, de 10 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. 2021/1204070;
rESolVE:
Exonerar a pedido, o servidor MarcElo MoraES NEVES, Matrícula nº 
54190386/1, do cargo de agente administrativo, lotado na Secretaria 
de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaS-
TEr, a contar de 27/10/2021, 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, 10 de 
novembro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 727498

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº1076/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 
de novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/1255638;
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria GEralda da coNcEicao PaES BarrETo, 
id. funcional nº 3255387/1, ocupante do cargo de Técnico c, lotada na 
coordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022, referente 
ao triênio de 06/02/2016 a 05/02/2019 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727509
Portaria Nº1078/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/1255641;
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria do Socorro dE oliVEira rodriGUES, 
identidade funcional nº 1759/1, ocupante do cargo de assistente adminis-
trativo, lotada na coordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 
2022, referente ao triênio de 04.01.2002 a 03.01.2005 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727515

Portaria Nº1075/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/1239922;
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor PaUlo EdSoN do NaSciMENTo, id. funcional nº 
2100/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na coor-
denadoria de contratos e convênios, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022, referente ao 
triênio de 01/02/2009 a 31/01/2012 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727495
Portaria Nº1079/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/1277443;
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria da Graca MaGalHaES dE SoUZa, id. 
funcional nº 5076099/1, ocupante do cargo de datilografo, lotada na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021, referente 
ao triênio de 14/11/2010 a 13/11/2013 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727658

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1073/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1232861 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 81274,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 90 (noventa) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora EdNa lUiZa SilVa dE oliVEira, id. funcional nº 
3026/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na coor-
denadoria de logística e Gestão, no período de 25/09/2021 a 23/12/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727485
Portaria Nº 1072/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1054442 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 81606,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora aNToNia dE faTiMa criSPiM dE SoUZa, id. fun-
cional nº 3867/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada 
na coordenadoria do Patrimônio Mobiliário, no período de 08/09/2021 a 
22/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727480
Portaria Nº 1080/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
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novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1286009 e, ainda, o ates-
tado Médico de 27/09/2021,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para Tratamento 
de Saúde à servidora JacQUEliNE Maria fErrEira cardoSo, id. fun-
cional nº. 5333407/4, ocupante do cargo de assessor, lotada na diretoria 
de Programação e orçamento, no período de 27/09/2021 a 11/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727667
Portaria Nº 1083/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 
de novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1062875 e, ainda, o lau-
do Médico n°: 81916,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 04 (quatro) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde ao servidor rUi GUilHErME XaViEr BriTo, id. funcional 
nº. 26239/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lotado 
na coordenadoria de orçamento e finanças, no período de 20/09/2021 a 
23/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727674

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de coNcorrÊNcia PÚBLica - 
sePLad Nº 005/2021

a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, atra-
vés da comissão Especial de licitação, comunica que realizará licitação, na 
modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especia-
lizada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de Concurso Público 
para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas em cargos de 
Nível Médio e Superior do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – iGEPrEV, do Hospital ophir loyola – Hol, da fundação Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna – fHcGV e da fundação Santa casa de Misericór-
dia do Pará – fScMP, assim como toda e qualquer logística necessária à 
execução dos serviços, conforme especificações contidas no edital e seus 
anexos.
daTa da aBErTUra: 04 de janeiro de 2022.
Hora dE aBErTUra: 09:00 (Horário de Brasília)
ENdErEÇo: Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SE-
Plad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSPara, (12.11.2021), até às 09:00h do dia 04.01.2022 (Horário 
de Brasília – df).
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal Eletrônico de compras do 
Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no endereço www.compras-
para.pa.gov.br.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo

Protocolo: 727700

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1066/2021-daF/sePLad, 
de 11 de NoVeMBro de 2021.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 
de novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2021/1279196 de 09.11.2021
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor lUciVal PErES fErrEira, id. funcional nº 
57191740/1/1 e cPf nº 571.030.972-91 ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão Pública, lotado nesta Secretaria, Suprimento de fundos no valor 
total de R$-300,00 (trezentos reais), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

04.122.1508.8240 33.90.33 – despesas com locomoção - r$ 300,00

o prazo para aplicação deverá ser de 07 (sete) dias, a contar da data da 
emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 05 (cinco) dias, após o término da aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727366

diÁria
.

Portaria Nº 1067/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2021/1278376 de 09.11.2021
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores PriScila roSElE dE liMa PiNHEiro, id. fun-
cional nº 8014445/3, ocupante do cargo de assessora e aGUiNaldo da 
SilVa rocHa, id. 26360/1 ocupante do cargo de Motorista lotados na 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a viajarem para 
o município de Barcarena/PA no 11.11.2021, a fim de participar de visita 
técnica a Empresa fErTZ fErTiliZaNTES que será realizada no referido 
município, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727230
Portaria Nº 1068/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145, da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994; e o Processo PaE nº 2021/1261914, de 05.11.2021;
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Barbara dias Melo, id. funcional nº 5901721/3 
ocupante do cargo de Gerente, lotada na Secretaria de Estado de Plane-
jamento e administração, a viajar no período de 12 a 15.11.2021 para o 
município de Altamira/PA, a fim de supervisionar o Processo de realização 
da Prova de conhecimento do concurso Públicoc-208/SEaP no referido 
município, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1069/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145, da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994; e o Processo PaE nº 2021/1261914, de 05.11.2021;
r E S o l V E:
i – autorizar ao servidor lucíval Peres ferreira, id. funcional nº 57191740/1 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração, a viajar no período de 12 a 
15.11.2021 para o município de Itaituba/PA, a fim de supervisionar o Pro-
cesso de realização da Prova de conhecimento do concurso Públicoc-208/
SEaP no referido município, conforme solicitações de diárias
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1070/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145, da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994; e o Processo PaE nº 2021/1261914, de 05.11.2021;
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r E S o l V E:
i – autorizar a servidora odilene fernandes da conceição Santos, id. fun-
cional nº 1996/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada 
na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a viajar no perí-
odo de 12 a 15.11.2021 para o município de Santarém/PA, a fim de super-
visionar o Processo de realização da Prova de conhecimento do concurso 
Públicoc-208/SEaP no referido município, conforme solicitações de diárias
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1071/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145, da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994; e o Processo PaE nº 2021/1261914, de 05.11.2021;
r E S o l V E:
i – autorizar ao servidor roberto otávio Brito Serrão, id. funcional nº 
5137829/2 ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a viajar no período 
de 12 a 15.11.2021 para o município de Marabá/PA, a fim de supervisionar 
o Processo de realização da Prova de conhecimento do concurso Públi-
coc-208/SEaP no referido município, conforme solicitações de diárias
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727264
Portaria Nº 1063/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145, da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994; e o Processo PaE nº 2021/1262018, de 05.11.2021;
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Matheus Martins ismael, id. funcional nº 
5961063/1 ocupante do cargo de Gerente e leonardo Júnior da Silva Melo, 
id. funcional nº 54197180/2 ocupante do cargo Motorista lotados na Se-
cretaria de Estado de Planejamento e administração, a viajarem nos dias 
13 e 14.11.2021 para Castanhal /PA, a fim de supervisionar o Processo de 
realização da Prova de conhecimento do concurso Públicoc-208/SEaP no 
referido município, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 01 (uma) diárias aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i, referente aos dias 13 
e 14 (meia diária cada).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727295
Portaria Nº 1077/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2021/1250314, 29.09.2021,
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Marcelo da Silva Gonçalves, id. funcional nº 
5947052/1, ocupante do cargo de coordenador e antônio carlos abbade 
Pereira, id. funcional nº 5901442/3, ocupante do cargo de assessor, a 
viajarem para Foz do Iguaçu/PR, no período de 21 a 27.11.2021, a fim de 
realizarem a Triagem, conferência e logística dos bens que serão doados 
pela receita federal do Brasil, todos lotados na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 6 e ½ (seis e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727307

FÉrias
.

Portaria Nº 1061/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1271815
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora iSaBEl 
coSTa dE oliVEira, id. funcional 825/1, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública, lotada na coordenadoria do Sistema integrado de re-
cursos Humanos – cSrH/dSP/SEPlad., no período de 01 de dezembro de 
2021 a 20 de dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 01 de 
março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1062/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1275916
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora ocidÉa 
carValHo loBaTo, id. funcional 3192261/1, ocupante do cargo de con-
tador, lotada na coordenadoria de Monitoramento e avaliação orçamenta-
ria – cMao/dPo/SEPlad., no período de 13 de dezembro de 2021 a 27 de 
dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 01 de novembro de 
2020 a 31 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1064/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1277672,
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora lUiZa 
TUMa da PoNTE SilVa id. funcional 5946279/1, ocupante do cargo de 
diretor, lo tada na diretoria de Saúde ocupacional do Servidor – dSo/SE-
Plad, no período de 30 de novembro de 2021 a 14 de dezembro de 2021, 
referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2020 a 31 de janeiro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1065/2021-daF/sePLad, de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1278480
rESolVE:
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares à servidora 
PaTricia diaS BarBoSa caSTElo BraNco id. funcional nº 5947274/1, 
ocupante do cargo de assessor, lo tada no Gabinete – GaBS/SEPlad, no 
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período de 20 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 25 de fevereiro de 2020 a 24 de fevereiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
NoVEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727507

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicado de sessÃo PÚBLica
coNcorrÊNcia PÚBLica - sePLad Nº 002/2021
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, atra-
vés da comissão Especial de licitação coMUNica que, após regular análise 
e julgamento da fase de habilitação da concorrência Pública nº. 02/2021 e 
em razão do exaurimento do prazo de interposição de recurso administra-
tivo, em face das decisões prolatadas pela comissão Especial de licitação, 
rEaliZará a sessão pública, para abertura da segunda fase da licitação, 
na modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, referente à proposta 
técnica e proposta financeira das licitantes habilitadas, conforme abaixo:
oBJETo: a presente licitação, na modalidade concorrência Pública, tem por 
objeto a contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especia-
lizada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de Concurso Público 
para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas e formação de 
cadastro de reserva em cargos para seleção de Praças ao Quadro Perma-
nente do corpo de Bombeiros Militar do Pará, assim como toda e qualquer 
logística necessária à execução dos serviços, conforme especificações con-
tidas no EdiTal dE coNcorrÊNcia Nº 002/2021 e seus anexos.
daTa da SESSÃo PÚBlica: 22 de novembro de 2021.
Hora da SESSÃo PÚBlica: 09:00 (Horário de Brasília)
ENdErEÇo: Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SE-
Plad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
Belém - Pa, 11 de novembro de 2021.
atenciosamente,
Neuza fernanda de Moraes Melo
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 727710
Portaria Nº 355, de 11 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° 1979, 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 355, de 11 de NoVeMBro de 2021

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

EMaTEr
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 976.400,91 4.635.733,00 5.612.133,91

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 976.400,91 4.635.733,00 5.612.133,91

EMaTEr-Sao M.GUaMa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 3.820,00 0,00 3.820,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0101 0,00 0,00 3.820,00 0,00 3.820,00

SEdEME
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 156.000,00 236.000,00 392.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 156.000,00 236.000,00 392.000,00

PolÍTica Social
iMETroPará

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 3.262.000,00 0,00 3.262.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 3.262.000,00 0,00 3.262.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

casa civil
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 745.000,00 0,00 745.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 345.000,00 0,00 345.000,00

contrato Global
 0101 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 3.820,00 0,00 3.820,00

EMaTEr-Sao 
M.GUaMa

ProViSÃo 
rEcEBida do(a) 

EMaTEr

 0101 0,00 0,00 3.820,00 0,00 3.820,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

iMETroPará

 0101 0,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

cultura 0,00 0,00 3.262.000,00 0,00 3.262.000,00

fcP

 0101 0,00 0,00 3.262.000,00 0,00 3.262.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 1.877.400,91 4.871.733,00 6.749.133,91

casa civil

 0101 0,00 0,00 745.000,00 0,00 745.000,00

EMaTEr

 0101 0,00 0,00 976.400,91 4.635.733,00 5.612.133,91

SEdEME

 0101 0,00 0,00 156.000,00 236.000,00 392.000,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 6.043.220,91 4.871.733,00 10.914.953,91

ToTal 0,00 0,00 6.043.220,91 4.871.733,00 10.914.953,91

Portaria Nº 356, de 11/11/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a Modalidade de aplicação no valor de r$ 98.000,00 (Noventa e 
oito Mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, 
de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

971010312615088238 - SEaP 0101 339140 98.000,00
ToTal 98.000,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de aplicação 
da(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) ativi-
dade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):
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r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

971010312615088238 - SEaP 0101 339040 98.000,00

ToTal 98.000,00

0iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 727989

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto 

e adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

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

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

 editaL N° 29/2021-sePLad/PcPa, 11 de NoVeMBro 
de 2021

reiNteGraÇÃo e HaBiLitaÇÃo Para a correÇÃo da PeÇa 
ProcessUaL - sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seu anexo 
e demais disposições legais aplicáveis, torNa PÚBLica a reiNteGra-
ÇÃo e  HaBiLitaÇÃo Para a correÇÃo da PeÇa ProcessUaL 
- sUB JUdice do concurso Público no c-206, conforme as seguintes 
disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento às decisões judiciais proferidas 
nos autos descritos abaixo, a reintegração dos candidatos ao certame, com 
a alteração da nota da Prova objetiva, devido a atribuição da pontuação 
inerente às questões informadas e a habilitação para a correção da Peça 
Processual - Sub judice:

 401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo PoNtUaÇÃo das 
QUestÕes

Nota da ProVa 
oBJetiVa aUtos Nº

francisco adriano Teixeira lopes 4120009204 32 e 44 7.70 0809659-17.2021.8.14.0028

Hans Hellebrandt 4120003658 32 e 44 7.90 0808474-41.2021.8.14.0028

i – o candidato deverá acompanhar as próximas publicações no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 11 de novembro de 2021.
HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WaLter reseNde de aLMeida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 727986

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 019/2021
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
019/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do decreto nº 
10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na contratação de 
Empresa Especializada em fornecimento de licença Perpétua de Solução 
de Segurança contra-ataques à credenciais, para Proteger Sistemas de 
Informação da Imprensa Oficial do Estado - IOE, com Serviços de Implan-
tação, Manutenção e Suporte Técnico, tendo como vencedora a empresa:

 EMPrESa cNPJ Valor

item 1 GUard SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNfor-
MaÇÃo lTda 24.726.596/0001-70 r$

441.700,00

Valor global Homologado de r$ 441.700,00 (quatrocentos e quarenta e um 
mil e setecentos reais) à Empresa GUard SolUÇÕES EM TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo lTda, atendendo o interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa,11 de Novembro de 2021.
Jorge luiz Guimarães Panzera
Presidente da ioE

Protocolo: 727651

oUtras MatÉrias
.

aviso de alteração da data de Licitação
Pregão eletrônico n.º 011/2021/ioe
O Pregoeiro da Imprensa Oficial do Estado, no uso de suas atribuições, 
comunica aos interessados que a data de abertura do Pregão Eletrônico de 
n.º 011/2021/ioE, destinado a contratação de Empresa Especializada para 
Manutenção Preventiva e corretiva das Máquinas da Estação digital da im-
prensa Oficial do Estado do Pará, com Fornecimento de Peças Originais do 
fabricante, inicialmente agendada para o dia 17/11/2021 às 09:30, será 
transferida para o dia 30/11/2021 às 09:30, em razão da necessidade de 
ajustes técnicos no Termo de referência, e por motivo de oportunidade e 
conveniência da administração Pública, nos termos da Súmula 473 do STf. 
dúvidas e demais informações através do telefone (91) 4009-7808 Setor 
de licitações ou endereço eletrônico: licitação@ioe.pa.gov.br.
Belém, 11 de Novembro de 2021.
igor Martins
Pregoeiro - ioE

Protocolo: 727626
Portaria  Nº 128 de 11 de NoVeMBro de 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de Janeiro de 2019.
resolve:
Exonerar o servidor, MaNoEl alVES dE MElo filHo, Matricula nº 
54187798/3, do cargo em comissão GEP-daS-011.2, SUPErViSor i, a 
contar de 01.12.2021.
Nomear, MarcEla raMoS MaToS, para o cargo em comissão GEP-
daS-011.2, SUPErViSor i, a contar de 01.12.2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 727723

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

FÉrias
.

Portaria Nº 187 de 11 de novembro de 2021
coNcEdEr aos servidores deste instituto, 30(trinta)dias de férias re-
gulamentares no mês dezembro/2021, de acordo com o art. 74 da lei 
5.810/94(rJU), conforme quadro demonstrativo anexo.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de dezembro de 2021.
aNiZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro/iaSEP

NoME MaTricUla PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo
 coNcESSiVo

aldemira de Nazaré Pimentel 6120610/1 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

alessandro costa Borges 57233788/2 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

ailton rodrigues da Silva 5229243/2 2018/2019 17.12.2021 a 
15.01.2022

angla Sivie figueira Marinho 57233112/1 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

antônio Maria conceição Mendes de oliveira 6120806/1 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

celio Mauricio da costa Guerra 5238471/2 2020/2021 15.12.2021 a 
13.01.2022

daniel aracaty lobato 57195689/2 2020/2021 15.12.2021 a 
13.01.2022

deivid Mateus lopes 57232156/1 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

Edileno ribeiro Moreira 57232570/1 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

Elsa Maria Pantoja rodrigues 57233433/1 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

Evanirce do Espirito Santo 3155480/1 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

fabio Silva de lima 5894766/1 2020/2021 27.12.2021 a 
25.01.2022

francisco lopes dos Santos 55585778/2 2019/2020 20.12.2021 a 
18.01.2022

Giovana Nubia Gomes de oliveira 2009757/1 2019/2020 20.12.2021 a 
18.01.2022

Gauciane Yhshodhara de carvalho Pinheiro 5948413/2 2020/2021 10.12.2021 a 
08.01.2022
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José augusto Quaresma 6120288/1 2019/2020 20.12.2021 a 
18.01.2022

José Edinilson Neves Barroso 3154890/1 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

José landoaldo Jardim Gomes 3157326/1 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

Jose Maria da costa Guedes 3152073/1 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

Jose raimundo Moraes Pinheiro 5892527/1 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

Jorge Sena dias 3152391/1 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

Kezia rafaely Bravos Panciere 5946464/1 2020/2021 27.12.2021 a 
25.01.2022

laury Patrick Santos Pereira 57233275/1 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

luiz fabiano cunha de andrade 55588142/1 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

Marcus Vinicius Mendonça Moraes 57216823/2 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

Maria alba da Silva Moraes 5258588/2 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

Maria alice rutowitcz alencar 6121411/1 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

Maria Nazaré Martins Silva 3152790/1 2019/2020 01.12.2021 a 
30.12.2021

Maria de lourdes ribeiro rocha fernandes 2010313/1 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

Maria Madalena Sousa costa 57232977/1 2019/2020 20.12.2021 a 
18.01.2022

Marina lima Wanderley 57232185/1 2019/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

Maria cricilma faraco Maciel 3159175/1 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

Maria ruth Simões costa Gavinho 3158578/1 2019/2020 20.12.2021 a 
18.01.2022

Melquiades Bentes da Silva 5063175/1 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

Neucicleia de Moura Galvão 5258430/2 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

olavo câmara de oliveira Junior 3154815/1 2020/2021 27.12.2021 a 
25.01.2022

rita Maria dos Santos 2010674/1 2020/2021 20.12.2021 a 
18.01.2022

rosana Viana freitas 54184078/3 2020/2021 13.12.2021 a 
11.01.2022

Sandra Goreti Silva Barata 3155811/1 2018/2019 01.12.2021 a 
30.12.2021

Sergio da Silva Brabo 3157504/1 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

Suely Maciel Serrão 3157148/1 2020/2021 01.12.2021 a 
30.12.2021

Protocolo: 727733

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 782 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 Mário Nascimento Moura, matrícula n° 
57234093/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado na 
coordenadoria do contencioso, a viajar a cidade de Goiânia/Go, no período 
de 09/11/2021 a 13/11/2021, a fim de participar do 54° Congresso Nacio-
nal 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: 724473
Portaria Nº 783 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 Milene cardoso ferreira, matrícula n° 
57217411/1, ocupante do cargo de Procurador, lotada na coordenadoria 
do consultivo, 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: 724475
Portaria Nº 784 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 rigoberto Mesquita de Melo, matrícula n° 
57190125/3, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado na co-
ordenadoria de Execução, 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: 724478
Portaria Nº 785 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 Tereza cristina Pinto lobato, matrícula n° 
5899045/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, lotada na Ge-
rência de diligências, 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: 724481
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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 cabe à Administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da CF/88, sendo 
exceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, LX da Constituição da 
República;

RESOLVE:

I – Torna Público o Relatório  de Avaliação da Carteira de Investimentos -
(FUNPREV/FINANPREV) – PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/ 2021

1. INTRODUÇÃO

Os investimentos realizados ao longo de 2021 serão norteados pela 

Política de Investimento 2021 aprovada pelo Conselho Estadual de 

Previdência e aplicados conforme as disposições da Resolução 3.922/2010 –

CMN e suas alterações, tendo presentes as condições de segurança, 

rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

O NUGIN vem acompanhando a carteira Igeprev ao longo desse 

período pandémico, propondo alternativas na busca de minimizar os 

impactos causados pela volatilidade da carteira em um cenário econômico 

instável.

O Relatório de Avaliação da Carteira de Investimento 

(FUNPREV/FINANPREV) contém um balanço geral do desempenho das 

carteiras de investimentos geridas pelo IGEPREV, registrando os eventos 

relevantes ocorridos durante o período de janeiro a agosto de 2021, assim 

como a proposta de alteração da carteira FUNPREV visando uma estratégia 

de hedge.

2. CARTEIRA GLOBAL IGEPREV/PA

A carteira de investimentos do IGEPREV Pará é composta por 62 fundos

de investimentos distribuídos entre 17 gestores, além das operações 

compromissadas (LFT) executadas pelo banco do Estado – Banpará, que 

estão vinculados ao seu respectivo plano, quais sejam: Fundo Previdenciário 

(FUNPREV), Fundo Financeiro (FINANPREV) e o Sistema de Proteção Social dos 

Militares (SPSM).

Tabela 1: Carteira de Investimento Global – Agosto 2021

Tabela 2: Carteira de Investimento Global – Janeiro a Agosto 2021

APLICAÇÃO RESGATE TIR MA TIR/MA

FUNPREV 93.876.967,47R$        82.500.000,00R$       33.103.462,65-R$   4.211.293.592,79R$     -0,85% 1,12% -75,94%

FINANPREV- FUNDOS -R$                         -R$                        627.471,50R$        228.742.939,04R$        0,28% 1,12% 24,59%

FINANPREV -LFT 190.499.550,54R$      166.970.188,96R$     305.491,06R$        37.637.078,49R$          

SPSM - LFT 28.283.176,33R$        19.254.410,45R$       47.068,48R$          9.074.026,67R$            

IGEPREV/PA 312.659.694,34R$      268.724.599,41R$     32.123.431,61-R$   4.486.747.636,99R$     
Fonte: NUGIN

RETORNO AGOSTO
PATRIMÔNIO LÍQUIDOCARTEIRA

RECEITA
RENDIMENTO

APLICAÇÃO RESGATE TIR MA TIR/MA
FUNPREV 757.652.491,67R$      914.681.938,66R$     26.124.029,45R$   4.211.293.592,79R$     0,36% 7,78% 4,69%

FINANPREV- FUNDOS 68.827.501,69R$        12.762.911,33R$       2.651.520,51R$     228.742.939,04R$        1,21% 7,78% 15,56%
FINANPREV -LFT 1.211.219.644,29R$   1.294.647.504,40R$  1.453.933,08R$     37.637.078,49R$          

SPSM - LFT 28.283.176,33R$        19.254.410,45R$       47.068,48R$          9.074.026,67R$            

IGEPREV/PA 2.037.699.637,65R$   2.222.092.354,39R$  30.229.483,04R$   4.477.673.610,32R$     
Fonte: NUGIN

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
31/08/2021

RETORNO ANO
CARTEIRA

RECEITA RENDIMENTO 
ACUMULADO

Gráfico 1: Distribuição de Recurso por Instituição Financeira –
Agosto 2021

Gráfico 2: Distribuição de Recursos por Estratégia – Agosto 2021

Gráfico 3: Participação por Segmento – Janeiro a Agosto 2021

Agosto

: Participação por Segmento Janeiro a Agosto

3. MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2021.

Tabela 3: Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPREV/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM) – 31/08/2021

Artigo Tipo de Ativo Valor (R$) Carteira 
%

Limite 
Inferior

Estratégia 
Alvo

Limite 
Superior

Limite 
Legal

Renda Fixa 100%

Art. 7º, I, "b" Fundos 100% Títulos Públicos 2.079.285.021,25R$    46,34% 0,00% 40,00% 70,00% 100%
Art. 7º, II Operações Compromissadas 46.711.105,16R$         1,04% 0,00% 0,00% 5,00% 5%
Art. 7º, III "a" Fundos de Renda Fixa Referenciado 372.977.281,08R$       8,31% 0,00% 2,00% 20,00% 60%
Art. 7º, IV "a" Fundos de Renda Fixa-Geral 754.564.726,28R$       16,82% 0,00% 26,00% 40,00% 40%
Art. 7º, VII "a" FIDC Cota Senior 2.280.642,06R$           0,05% 0,00% 0,03% 1,00% 5%
Art. 7º, VII "b" Fundos de Crédito Privado 39.091.618,24R$         0,87% 0,00% 2,00% 5,00% 5%
Total Renda Fixa 3.294.910.394,07R$   73,44% - 70,03% -
Renda Variável 30%
Art. 8º, I "a" Fundos de Ações  - Índices de Ações 18.396.650,75R$         0,41% 0,00% 0,00% 5,00% 30%
Art. 8º, II "a" Fundos de Ações - Geral 633.027.896,62R$       14,11% 0,00% 11,47% 20,00% 20%
Art. 8º, III Fundos Multimercados 258.954.510,09R$       5,77% 0,00% 8,00% 10,00% 10%
Art. 8º, IV "a" Fundos de Participações (FIP) 77.626.917,22R$         1,73% 0,00% 2,00% 5,00% 5%
Total Renda Variável 988.005.974,68R$       22,02% 21,47%

stimento no Exterior 10%
Art. 9º, II "a" Fic - Aberto- Investimento no Exterior 62.180.872,51R$         1,39% 0,00% 7,50% 10,00% 10%
Art. 9º, III "a" Fundos de Ações - BDR Nível I 141.650.395,73R$       3,16% 0,00% 1,00% 5,00% 10%

203.831.268,24R$       4,54% - 8,50% -

4.486.747.636,99R$   100,00% 100,00%
Fonte: NUGIN

Política de Investimentos 2021

Total Investimento Exterior

Total da Carteira

4. CARTEIRA FUNPREV

Tabela 4: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Fixa – Janeiro a Agosto 2021

PATRIMÔNIO
TIR TIR/META TIR TIR/META AGOSTO ANO LÍQUIDO %

Art. 7º, I, "B" - FI 100% Títulos Públicos (5.743.316,12)    (9.992.014,24)     2.065.409.489,13  49,04%
 BB IMA-B 5+ Títulos Públicos FI RF Previdenciário 0,00% 0,00% -2,82% -36,29% -                      (286.949,61)         -                          0,00%
 BB IMA-B 5 FIC RF Previdenciário LP 0,10% 9,26% 1,30% 16,67% 211.397,93         2.613.665,76       204.273.515,86      4,85%
 BB IDKA IPCA 2 Títulos Públicos FI RF Previdenciário 0,00% 0,00% 0,50% 6,46% -                      113.238,14          -                          0,00%
 BB Títulos Públicos IPCA I FI RF Previdenciário 0,46% 40,97% 3,37% 43,31% 154.577,78         1.125.035,89       33.502.519,24        0,80%
 BB Títulos Públicos IPCA IV FI RF Previdenciário 0,45% 40,62% 3,34% 42,90% 440.733,29         3.205.017,35       96.344.445,36        2,29%
 BB Títulos Públicos IPCA VI FI RF Previdenciário 0,30% 26,42% 2,17% 27,95% 270.705,87         2.035.114,41       93.177.373,97        2,21%
 BB Títulos Públicos VII FI RF Previdenciário 0,45% 40,50% 3,32% 42,72% 201.418,19         1.464.451,05       44.139.816,35        1,05%
 BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciário -0,45% -40,12% -1,37% -17,67% (1.195.269,05)     (3.692.329,39)      265.084.000,22      6,29%
 BB IRF-M Títulos Públicos FI RF Previdenciário -0,65% -57,70% -2,82% -36,29% (2.077.055,54)     (13.895.469,12)    319.590.699,96      7,59%
 Btg Pactual 2024 Títulos Públicos FI RF -2,62% -234,00% -3,34% -42,90% 1.743,45             123.144,75          7.231.755,60          0,17%
 Bradesco Institucional IMA-B TP FIC RF -1,12% -99,76% -2,41% -30,99% (519.674,40)        (1.137.112,31)      46.041.578,40        1,09%
 Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos FI RF LP 0,00% 0,00% -1,21% -15,55% -                      (3.117.699,95)      -                          0,00%
 Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos FI RF LP 0,00% 0,00% -2,21% -28,42% -                      (628.242,74)         -                          0,00%
 Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF -1,45% -129,57% -1,51% -19,45% (3.474.148,66)     (4.215.105,35)      236.191.116,06      5,61%
 Caixa Brasil 2024 IV Títulos Públicos FI RF -2,66% -237,58% -5,05% -64,91% (14.114,11)          (26.423,36)           36.044.137,68        0,86%
 Caixa Brasil 2024 V Títulos Públicos FI RF -2,64% -236,33% -5,13% -66,00% (12.295,10)          (26.644,84)           29.913.420,00        0,71%
 Caixa Brasil 2024 I Títulos Públicos FI RF -2,66% -237,47% -5,07% -65,15% (19.903,51)          (38.770,57)           50.150.520,00        1,19%
 Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FI RF LP 0,13% 11,96% 1,30% 16,77% 243.967,97         2.349.335,69       182.525.933,80      4,33%
 Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP FI RF LP 0,19% 17,37% 1,69% 21,79% 343.720,63         2.953.031,31       177.224.552,99      4,21%
 Itaú Institucional IMA-B 5 FIC RF I 0,14% 12,14% 1,32% 17,01% 282.044,96         2.714.377,05       207.936.420,63      4,94%
 Safra IMA FIC RF -1,59% -141,86% -4,31% -55,44% (581.165,83)        (1.623.678,41)      36.037.683,01        0,86%

Continua

AGOSTO ANO RENDIMENTOFUNDOS DE INVESTIMENTOS

OBSERVAÇÕES:

1) No segmento de Renda fixa, a maioria dos fundos de investimentos apresentou desempenho negativo ao longo 

do ano principalmente os fundos atrelados ao indicador IRFM. O FI BB IRF M Títulos Públicos FI RF Previdenciário

apresentou o pior desempenho para carteira, registrando uma variação negativa de R$ 13.895.469,12. O fundo 

representa 7,59% da carteira FUNPREV;

2) O fundo destaque no segmento de Renda Fixa foi o FI Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC, registrando no 

ano uma variação positiva de R$ 6.973.511,81, representando 10,10% da carteira FUNPREV.

PATRIMÔNIO
TIR TIR/META TIR TIR/META AGOSTO ANO LÍQUIDO %

 Art. 7º, III, "A" - FI De Renda FIxa Referenciado (3.961.462,66)    (8.064.765,05)     372.977.281,08     8,86%
 Caixa Novo Brasil FIC RF Referenciado IMA-B LP -1,12% -100,33% -2,32% -29,80% (3.948.259,10)     (8.251.764,68)      347.790.281,45      8,26%
 Xp Inflação FI RF Referenciado Ipca LP -0,05% -4,68% 0,75% 9,62% (13.203,56)          186.999,63          25.186.999,63        0,60%
 Art. 7º, IV, "A" - Fundos De Renda FIxa Geral (1.244.797,14)    474.988,81         578.788.937,60     13,74%
 BNP Paribas Inflação FIC RF -1,37% -122,32% -3,34% -42,92% (264.141,03)        (657.256,07)         19.037.603,81        0,45%
 Bradesco H Nilo FI RF -1,59% -141,95% -3,69% -47,45% (1.156.003,06)     (2.744.389,82)      71.636.199,46        1,70%
 Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC RF 0,31% 27,40% 1,47% 18,96% 1.044.867,93      6.973.511,81       425.397.541,13      10,10%
 Western Asset IMA-B Ativo RF -1,70% -152,15% -5,72% -73,60% (666.317,78)        (2.336.055,04)      38.478.415,27        0,91%
 Western Asset Ativo Max FI RF -0,83% -74,31% -3,04% -39,14% (203.203,21)        (760.822,06)         24.239.177,94        0,58%
 Art. 7º, VII, "A" - FIDC Cota Senior (8.083,63)           505.127,93         2.280.642,06         0,05%
BBIF Master FIDC LP -0,35% -31,57% 28,45% 365,86% (8.083,63)            505.127,93          2.280.642,06          0,05%

 SUBTOTAL RENDA FIXA (10.957.659,56)  (17.076.662,54)   3.019.456.349,87  71,70%
Fonte: NUGIN

AGOSTO ANO RENDIMENTOFUNDOS DE INVESTIMENTOS

Tabela 5: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Variável – Janeiro a Agosto 2021

PATRIMÔNIO
TIR TIR/META TIR TIR/META AGOSTO ANO LÍQUIDO %

Art. 8º,  I, "a" - Fundos de Ações  - Índices de Ações (578.833,91)       (324.192,45)        18.396.650,75       0,44%
 Itaú FOF RPI Ibovespa Ativo FIC Ações -3,13% -280,02% -1,93% -24,85% (517.144,80)        (315.127,74)         15.990.248,60        0,38%
 Caixa Brasil Indexa Ibovespa FI Ações -2,50% -223,41% -0,38% -4,83% (61.689,11)          (9.064,71)             2.406.402,15          0,06%
 Art. 8º, II, "a" - Fundos de Ações - Geral (26.639.177,74)  (8.752.916,10)     633.027.896,62     15,03%
 Az Quest Ações FIC Ações -5,26% -470,43% -3,07% -39,52% (86.916,76)          (49.605,48)           1.564.549,12          0,04%
 BNP Paribas Action FIC Ações -3,92% -350,56% -3,39% -43,57% (152.237,53)        (130.783,14)         3.729.416,28          0,09%
 BNP Paribas Small Caps FI Ações -3,75% -335,60% 1,92% 24,75% (234.796,90)        113.658,55          6.018.780,42          0,14%
 Bradesco Mid Small Caps FI Ações -2,76% -246,36% 6,63% 85,30% (619.512,86)        1.359.638,23       21.857.346,58        0,52%
 Bradesco Valuation Ibovespa FI Ações -1,61% -143,79% -3,25% -41,85% (65.286,71)          (134.308,47)         3.993.056,90          0,09%
 Btg Pactual Absoluto Institucional FIC Ações -6,82% -609,73% -7,11% -91,40% (8.942.324,30)     (10.397.000,80)    122.147.805,85      2,90%
 Itaú Dividendos FI Ações -0,68% -61,02% -2,54% -32,61% (18.033,79)          (68.250,07)           2.623.505,47          0,06%
 Itaú Dunamis FIC Ações -2,21% -197,11% 6,37% 81,93% (993.905,17)        2.640.035,51       44.076.809,36        1,05%
 Itaú Institucional Fund Of Funds Genesis FIC Ações -3,74% -334,51% -2,89% -37,14% (1.399.544,22)     (1.392.912,30)      35.997.294,80        0,85%
 Itaú Institucional Phoenix FIC Ações -4,10% -366,44% 4,76% 61,17% (3.948.866,10)     11.251.271,17     92.374.780,90        2,19%
 Vinci Mosaico Institucional FI Ações -2,20% -196,66% -1,31% -16,86% (1.294.000,83)     (3.019.470,15)      57.518.716,74        1,37%
 Vinci Selection Equities FI Ações -2,80% -250,00% 5,34% 68,67% (686.869,04)        1.200.628,13       23.870.837,54        0,57%
 Az Quest Small Mid Caps FIC Ações -5,06% -452,32% 3,94% 50,67% (1.939.062,16)     1.379.031,45       36.379.031,45        0,86%
 Safra Equity Portfólio PB FIC Ações -4,79% -427,98% -1,65% -21,19% (967.044,20)        (770.407,12)         19.229.592,88        0,46%
 Bahia Am Valuation FIC Ações -5,24% -468,47% -9,55% -122,82% (2.833.902,19)     (5.763.178,32)      51.236.821,68        1,22%
 Occam FIC Ações -2,44% -218,13% -8,72% -112,17% (570.802,57)        (2.180.657,51)      22.819.342,49        0,54%
 BB Quantitativo FIC Ações -2,06% -184,05% -3,38% -43,47% (478.399,49)        (883.130,11)         39.497.683,83        0,94%
 Safra Ações Livre FIC Ações -4,27% -382,06% -5,87% -75,48% (1.407.672,90)     (1.907.475,67)      48.092.524,33        1,14%
 Art. 8º, III - Fundos Multimercados 1.877.266,80     16.600.678,57    258.954.510,09     6,15%
 Safra S&P Reais PB FI Multimercado 3,32% 297,10% 22,73% 292,29% 799.124,89         4.600.611,35       24.841.409,38        0,59%
 Western Asset US Index 500 FI Multimercado 3,35% 299,13% 22,87% 294,06% 1.574.131,81      9.047.016,91       48.611.077,75        1,15%
 Vinci Valorem FI Multimercado 0,18% 15,88% 1,94% 24,92% 61.480,11           559.468,26          34.669.959,26        0,82%
 Bradesco Macro Institucional FIC Multimercado 0,14% 12,69% 0,01% 0,11% 9.946,87             590,44                 7.018.862,78          0,17%
 Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP -1,36% -121,93% 1,34% 17,25% (1.512.594,75)     1.447.813,73       109.371.869,52      2,60%
 Itaú Private S&P500® BRL FIC Multimercado 3,01% 268,80% 3,01% 38,67% 945.177,87         945.177,87          34.441.331,40        0,82%
 Art. 8º, IV, "a" - Fundos de Participações (FIP) (665.596,53)       16.188.296,94    77.626.917,22       1,84%
 Btg Pactual Infraestrutura II FICFIP -0,11% -10,07% -13,04% -167,69% (10.601,77)          1.668.243,70       9.398.659,19          0,22%
 Kinea Private Equity IV Feeder Inst. I Multi. FIP -0,95% -84,99% 26,74% 343,82% (654.994,76)        14.520.053,23     68.228.258,03        1,62%

SUBTOTAL RENDA VARIAVEL (26.006.341,38)  23.711.866,95    988.005.974,68     23,46%
Fonte: NUGIN

AGOSTO ANO
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDIMENTO

OBSERVAÇÕES:

1) No segmento de Renda Variável – Bolsa Brasil, a maioria dos fundos de investimentos apresentaram desempenho 
negativo ao longo do ano.  O FI BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações, que representa 2,90% da carteira,
registrou uma variação negativa de R$ 10.397.000,80, enquanto o FI Itaú Institucional Phoenix FIC Ações, que 
representa 2,19%, apresentou uma variação positiva de R$ 11.251.271,17.

2) No segmento de Multimercados todos os fundos apresentaram variação positiva ao longo do ano, contribuindo 
positivamente para o resultado da carteira FUNPREV, com destaque para o FI Western Asset US Index 500 
Multimercado, que representa 1,15% da carteira FUNPREV.

3) Outro segmento que contribuiu positivamente para a carteira foi os Fundos de Participação, principalmente o 
FIP Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I Multiestratégia FIP, registrando no ano uma variação positiva de 
R$ 14.520.053,23. Já o FIP Btg Pactual Infraestrutura II FICFIP pagou amortizações no valor de R$ 3.077.599,58 no 
mês de abril/2021.

Tabela 6: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Investimento no Exterior – Janeiro a Agosto 2021

PATRIMÔNIO
TIR TIR/META TIR TIR/META AGOSTO ANO LÍQUIDO %

Art. 9º, II, "a" - Fic - Aberto- Investimento no Exterior 1.545.932,24     6.005.994,43      62.180.872,51       1,48%
 Vinci Internacional Invest.Exterior FIC Multimercado 0,55% 49,47% 6,11% 78,62% 46.301,41           315.810,96          8.412.247,38          0,20%
 Wa Macro Opportunities Exterior FI Multimercado 1,82% 162,55% 7,33% 94,20% 479.236,82         1.831.361,97       26.831.361,97        0,64%
 Lm Clearbridge Us Large Cap Growth Exterior FI Ações 3,94% 351,92% 16,90% 217,31% 1.020.394,01      3.858.821,50       26.937.263,16        0,64%
 Art. 9º, III, "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I 2.314.606,04     13.482.830,61    141.650.395,73     3,36%
 Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I 2,44% 217,68% 17,01% 218,80% 2.174.635,55      13.299.875,48     91.467.440,60        2,17%
 Western Asset FI Ações BDR Nível I 2,59% 231,68% 2,81% 36,17% 139.970,49         182.955,13          50.182.955,13        1,19%

SUBTOTAL EXTERIOR 3.860.538,28     19.488.825,04    203.831.268,24     4,84%
TOTAL  FUNPREV (33.103.462,65)  26.124.029,45    4.211.293.592,79  100,00%

Fonte: NUGIN

FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDIMENTOAGOSTO ANO
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OBSERVAÇÕES:

1) No segmento de Renda Variável – Exterior, todos os fundos de investimentos apresentaram desempenho positivo 
ao longo do ano.  O FI Caixa Institucional Ações BDR Nível I foi destaque na carteira com uma variação positiva 
de R$ 13.299.875,48.

2) Em maio de 2021, o Igeprev deixou de ser Investidor Qualificado o que impossibilitou a aplicação em fundos de 
investimento que exigem a condição de investidor qualificado, o que representa a maioria dos fundos de 
investimento no exterior.

Gráfico 4: Evolução do Patrimônio Líquido – FUNPREV – Janeiro a Agosto 2021

Gráfico 5: Evolução do Rendimento – FUNPREV – Janeiro a Agosto 2021

Gráfico 6: Evolução do Rendimento por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) – Janeiro a Agosto 2021.

Observação: O responsável pelo desempenho positivo da carteira FUNPREV, foi o segmento de renda variável com um 
desempenho aproximado de R$ 43 milhões, frente a uma variável negativa de R$ 17 milhões do segmento de renda 
fixa.

4.1.MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA

Tabela 7: Aplicações FUNPREV – Janeiro a Agosto 2021

Observações:

• Receita é a entrada de recursos novos para aplicação na carteira FUNPREV;

• Realocação são as aplicações de recursos já presentes na carteira, mas que 

foram movimentados para buscar o melhor desempenho da carteira.

Tabela 8: Resgates FUNPREV – Janeiro a Agosto 2021

Observações:
• Débito é a saída/resgate de recursos da carteira FUNPREV para cobrir a taxa 

de administração do IGEPREV/PA ou atender a Lei Complementar 125/2019;

• Realocação são resgates de recursos presentes na carteira que foram 

movimentados para buscar o melhor desempenho da carteira.

MÊS Arrecadação  Amortização Estratégia Enquadramento Chamada de 
Capital

TOTAL

 JAN  R$          451.904,36 35.137.210,36R$       R$     35.589.114,72 
FEV 1.627.203,71R$      9.984.545,90R$      335.032.349,99R$   35.000.000,00R$      381.644.099,60R$  
MAR 6.133.341,12R$      176.538,18R$          6.309.879,30R$       
ABR 1.400.000,00R$      3.077.599,58R$      4.477.599,58R$       
MAI 2.000.000,00R$      50.000.000,00R$      52.000.000,00R$     
JUN 100.000.000,00R$    3.754.831,00R$    103.754.831,00R$  
JUL 80.000.000,00R$      80.000.000,00R$     

AGO 3.300.000,00R$      10.576.967,47R$   80.000.000,00R$      93.876.967,47R$     
TOTAL 14.912.449,19R$   23.815.651,13R$   465.032.349,99R$   250.137.210,36R$    3.754.831,00R$    757.652.491,67R$  

Fonte: NUGIN

REALOCAÇÃORECEITA

MÊS Taxa de 
Administração

LC 125/19 Estratégia Enquadramento Chamada de 
Capital

TOTAL

JAN 109.862.789,64R$ 35.137.210,36R$      145.000.000,00R$  
FEV 335.032.349,99R$   35.000.000,00R$      370.032.349,99R$  
MAR 1.969.770,00R$  1.969.770,00R$       
ABR -R$                           
MAI 23.305.328,25R$   50.000.000,00R$      100.000.000,00R$    173.305.328,25R$  
JUN 400.000,00R$      48.433.004,41R$   3.754.831,00R$   52.587.835,41R$     
JUL 800.000,00R$      8.486.655,01R$      80.000.000,00R$      89.286.655,01R$     

AGO 2.500.000,00R$  80.000.000,00R$      82.500.000,00R$     
TOTAL 5.669.770,00R$  190.087.777,31R$ 465.032.349,99R$   250.137.210,36R$    3.754.831,00R$   914.681.938,66R$  

Fonte: NUGIN

REALOCAÇÃODÉBITO

4.2.MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE ACORDO COM AS 
ESTRATÉGIAS

 ESTRATÉGIA STATUS 

JA
N

EI
RO

 

Realizar realocação da carteira FUNPREV para atendimento 
as estratégias da Política de Investimentos; 
• Aumentar participação da renda variável (Ibovespa, 

Multimercado e Fundos no Exterior)
• Aumentar participação em  fundos de Renda Fixa de 

Alocação Dinâmica;
• Diminuir participação nos ativos com risco inflacionário 

(IRF-M, IRF-M 1+, IMA-B 5+, IDKA IPCA);

Receita de Arrecadação Previdenciária e Amortização
Aplicar em fundos de renda variável (Ibovespa,
Multimercado e Fundos no exterior) 
 
Resgates efetuados
Resgatar de fundos atrelados ao IRFM.
 
Realizar Enquadramento dos fundos:(art.14, res 3922/10)
• Itaú Institucional Alocação Dinâmica
• Itaú Institucional Phoenix 

Falta Realizar realocação da 
carteira FUNPREV conforme 
definido na estratégia; 
 
 
 
 

Aplicação realizada em fundos 
Multimercado(Receita 
Arrecadada)
 
Resgate para atendimento LC 
125/2019.

Solicitado resgate dos fundos para 
enquadramento 

FE
VE

RE
IR

O
 

Realizar realocação da carteira FUNPREV para atendimento 
as estratégias da Política de Investimentos; 
• Aumentar participação da renda variável (Ibovespa, 

Multimercado e Fundos no Exterior)
• Aumentar participação em fundos de Renda Fixa de 

Alocação Dinâmica;
• Zerar participação nos ativos com risco inflacionário (IRF-

M, IRF-M 1+, IMA-B 5+, IDKA IPCA);

Receita de Arrecadação Previdenciária e Amortização
Aplicar em fundos de renda variável (Ibovespa, 
Multimercado e Fundos no exterior) 
 
Realizar Enquadramento dos fundos quanto a percentual por 
gestores (no máximo 30%)
• Caixa Econômica Federal
• Banco do Brasil 

Realocação parcialmente 
realizada (R$ 335.032.349,99 -
Relatório de aplicação e resgate nº 
007/2021 aprovado pela DIREX):
• Diminuir IRF-M e  IDKA IPCA (a 

estratégia é zerar posição) 
• Zerar participação de IRF-M 1+, 

IMA-B5+ (realizado resgate 
total dos fundos pertencentes 
a esses bench)

Aplicação realizada em fundos 
Multimercado(Receita 
Arrecadada e amortização)
 
Realizado resgate de fundos para 
redução da participação do BB e 
Caixa 

M
AR

ÇO
 

Estudo de alternativas de Investimentos nas seguintes 
estratégias:

• Alocação Dinâmica
• Fundos no Exterior
• Fundos de participação - FIP

Resgates efetuados
Resgatar de fundos atrelados ao IRFM.

Receita de Arrecadação Previdenciária e Amortização
Aplicar em fundos de renda variável (Ibovespa, 
Multimercado e Fundos no exterior) 

Estudos em fase de conclusão:
• Nota Técnica 001/2021 – Itaú 

Institucional Global dinâmico 
FIC RF LP

• Nota Técnica 002/2021: 
alternativas de fundos no 
exterior;

• Estudo e analise do FIP Btg 
Pactual 

Resgate para Taxa de 
Administração

Aplicação realizada em fundos no 
exterior e ações (Receita 
Arrecadada e amortização)

 

 ESTRATÉGIA STATUS

A
B

RI
L 

Realizar realocação da carteira FUNPREV para atendimento 
as estratégias da Política de Investimentos; 
• Aumentar participação da renda variável (Ibovespa, 

Multimercado e Fundos no Exterior)
• Aumentar participação em  fundos de Renda Fixa de 

Alocação Dinâmica;
• Zerar participação nos ativos com risco inflacionário (IRF-

M);

Receita de Arrecadação Previdenciária e Amortização
Aplicar em fundos de renda variável (Ibovespa, 
Multimercado e Fundos no exterior)
 

Enviar para aprovação da DIREX Nota Técnica 001/2021: Itaú 
Global Dinâmico FIC RF LP 
 
 
Realizar Enquadramento dos fundos:(art.14, res 3922/10)
• Itaú Institucional Phoenix 
 

Finalizar elaboração das Nota Técnica 002/2021- Fundos no 
exterior e analise FIP 
 

Enviado Relatório de Aplicação e 
Resgate de Recursos 023/2021 
com proposta de Realocação 
FUNPREV no valor de
R$ 250.000.000,00
• Relatório não aprovado pela 

DIREX 
• Deliberado pela Direx e CEP  

contratação de Consultoria 

Aplicação realizada em fundos de 
Ações e exterior (Receita 
Arrecadada e amortização)
 

Nota Técnica 001/2021: Itaú 
Global Dinâmico FIC RF LP  não 
aprovada pela DIREX.
 
Resgate do fundo Itaú Institucional 
Phoenix para enquadramento –
Resgate D+23

A ser concluído 

M
A

IO
 

Realizar realocação da carteira FUNPREV para atendimento 
as estratégias da Política de Investimentos; 
• Aumentar participação da renda variável (Ibovespa, 

Multimercado e Fundos no Exterior)
• Aumentar participação em  fundos de Renda Fixa de 

Alocação Dinâmica;
• Zerar participação nos ativos com risco inflacionário (IRF-

M).

Receita de Arrecadação Previdenciária e realocação
Aplicar em fundos de renda variável (Ibovespa) 

Resgates efetuados
Resgatar de fundos atrelados ao IRFM.
 
 
Suspender a elaboração da Nota Técnica 002/2021 – fundos 
no exterior e estudo de FIP

 

Realocação parcialmente 
realizada (R$ 50.000.000,00 -
Relatório de aplicação e resgate nº 
029/2021 aprovado pela DIREX):
↓ IRF-M (Foi reduzido a posição em 
IRFM, a estratégia é zerar posição) 

Aplicação realizada em fundos de 
ações (Receita Arrecadada e
realocação)
 
Resgate para  atendimento LC 
125/2019.

O Igeprev deixou de ser Investidor 
Qualificado, o que impossibilita 
continuar aplicando nesse 
segmento. 
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 ESTRATÉGIA STATUS 

JU
N

H
O

 

Realizar realocação da carteira FUNPREV para atendimento 
as estratégias da Política de Investimentos; 
• Aumentar participação da renda variável (Ibovespa, 

Multimercado e Fundos no Exterior)
• Aumentar participação em  fundos de Renda Fixa de 

Alocação Dinâmica;
• Zerar participação nos ativos com risco inflacionário (IRF-

M);

Receita de Fundos desenquadrados
Aplicar em fundos de renda variável (Ibovespa)

Resgates efetuados
Resgatar de fundos atrelados ao IRFM.

 

Continuar com a proposta de 
realocação
 
 
 
 

Aplicado receita do  fundo Itaú 
Institucional Phoenix 
 

Resgate para chamada de 
capital, atendimento LC 125/2019 
e Taxa de Administração

JU
LH

O
 

Realizar realocação da carteira FUNPREV para atendimento 
as estratégias da Política de Investimentos; 
• Aumentar participação da renda variável (Ibovespa e

Fundos no Exterior - BDR)
• Zerar participação nos ativos com risco inflacionário (IRF-

M);

 
Resgates efetuados
Resgatar de fundos atrelados ao IRFM.

Enviar Informações das carteiras para elaboração da ALM 
pela empresa LDB
 

Realocação parcialmente 
realizada (R$ 80.000.000,00 -
Relatório de aplicação e resgate nº 
040/2021 aprovado pela DIREX):
• Foi reduzido a posição em 

IRFM, a estratégia é zerar 
posição 

• Aplicação em ações e BDR 

Resgate para atendimento LC 
125/2019 e Taxa de Administração
 
 
Aguardando elaboração da ALM 

AG
O

ST
O

 

Realizar realocação da carteira FUNPREV para atendimento 
as estratégias da Política de Investimentos; 
• Aumentar participação da renda variável 

(Multimercado – S&P e Fundos no Exterior - BDR)
• Zerar participação nos ativos com risco inflacionário (IRF-

M);

Receita de Fundos desenquadrados
Aplicar em fundos de renda variável (Ibovespa, BDR e 
Multimercado S&P)

Receita de Arrecadação Previdenciária e Amortização
Aplicar em fundos de renda variável (Ibovespa, 
Multimercado S&P) 
 

 

Aguardando relatório de ALM para 
continuar com as propostas de 
realocações estratégicas. 

Aplicação da receita proveniente 
do fundo Itaú  Alocação Dinâmica
 

Aplicação realizada em fundos de 
ações e multimercado S&P
 

5. CARTEIRA FINANPREV

Tabela 9: Carteira de Investimentos – FINANPREV – Janeiro a Agosto 2021

PATRIMÔNIO
TIR TIR/META TIR TIR/META AGOSTO ANO 31/08/2021

Art. 7º, I, "b"  FI 100% Títulos Públicos 26.911,09     48.449,52          13.875.532,12     
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 0,00% 0,00% -1,60% -21,89% -                   182.753,66-        -                            
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP 0,19% 27,85% 1,69% 23,13% 26.911,09      231.203,19        13.875.532,12      
Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral 422.257,64  1.668.611,61   175.775.788,68   
BRADESCO H NILO RF 0,00% 0,00% -0,65% -8,87% -                   5.815,07-             
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF 0,31% 43,93% 1,47% 20,12% 14.814,60      70.443,37          4.847.970,28        
SANTANDER ATIVO FIC RF 0,23% 32,60% 0,58% 7,90% 60.106,08      84.918,38          26.480.914,95      
BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI 0,49% 70,14% 2,34% 31,90% 94.890,44      445.089,44        19.484.279,24      
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO 0,45% 64,08% 2,17% 29,66% 7.759,66        37.082,13          1.743.205,93        
WESTERN ASSET ATIVO FI RF 0,15% 21,50% 0,43% 5,92% 136.133,95   551.173,78        90.870.488,98      
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 0,40% 57,69% 1,95% 26,62% 71.036,80      339.009,45        17.719.479,31      
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RF LP 0,26% 36,85% 0,71% 9,69% 37.516,10      146.710,12        14.629.450,00      
Art. 7º, VII, "b" - Fundos de Crédito Privado 178.302,78  934.459,38       39.091.618,24     
BTG PACTUAL YIELD FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO 0,46% 65,67% 2,45% 33,42% 178.302,78   934.459,38        39.091.618,24      

FINANPREV 0,28% 24,59% 1,21% 15,56% 627.471,50  2.651.520,51   228.742.939,04   
FONTE: NUGIN

RENDIMENTO
FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGOSTO ANO

Gráfico 7: Evolução do Patrimônio Líquido – FINANPREV – Janeiro a Agosto 2021

Gráfico 8: Evolução do Rendimento do FINANPREV – Janeiro a Agosto 2021

5.1. MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA FINANPREV

Tabela 10: Movimentação FINANPREV – Fundos de Investimentos– Janeiro a Agosto 2021

Observações:
1. No período informado foi aplicado o valor de R$ 56.725.954,49, proveniente do 

Saldo Positivo dos Poderes (TJE, DEFENSORIA PÚBICA, MPCM, MPE e ALEPA);

2. Em março, a ALEPA solicitou o resgate no valor de R$ 661.364,13 para 

pagamento de folha e antecipação de 13º dos servidores.

3. Em Julho, o NUGIN recomendou a realocação do Finanprev, visando adequar a 

carteira ao cenário atual, solicitando resgate das categorias IMA-B e IRF-M, e 

destinando o recurso para categoria Alocação Dinâmica. A realocação no 

valor de R$ 12.101.547,20 foi aprovada pela Diretoria Executiva e executada 

pelo NUGIN.

4. Em Abril e Agosto não houve movimentações na carteira.

Tabela 11: Movimentação FINANPREV – Op. Compromissada (LFT) – Janeiro a Agosto 2021

MÊS Aplicação
Saldo Poderes

Resgate Realocação 
Estratégica

JAN 7.012.778,77R$      -                   -                        
FEV 6.685.914,67R$      -                   -                        
MAR 13.161.368,55R$    661.364,13R$  -                        
MAI 15.571.443,13R$    -                   -                        
JUN 6.389.048,04R$      -                   -                        
JUL 7.905.401,33R$      -                   12.101.547,20R$  

TOTAL 56.725.954,49R$    661.364,13R$  12.101.547,20R$  

Aplicação Resgate Rendimento

JANEIRO 48.398.226,63R$          151.590.733,25R$      110.569,94R$         

FEVEREIRO 99.340.264,93R$          91.937.234,65R$        49.630,26R$            

MARÇO 139.112.489,53R$       149.837.286,65R$      91.026,39R$            

ABRIL 188.708.896,55R$       180.845.460,44R$      145.757,36R$         

MAIO 176.420.228,34R$       184.882.911,12R$      211.237,83R$         

JUNHO 211.372.903,72R$       182.353.368,34R$      225.431,35R$         

JULHO 157.367.084,05R$       186.230.320,99R$      314.788,89R$         

AGOSTO 190.499.550,54R$       166.970.188,96R$      305.491,06R$         

TOTAL 1.211.219.644,29R$    1.294.647.504,40R$  1.453.933,08R$      
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6. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – SPSM
Tabela 12: Movimentação SPSM – Op. Compromissada (LFT) –Agosto 2021

7. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – TA

Para custear as despesas administrativas do Instituto, além das receitas 

arrecadadas do FUNPREV pelo setor de arrecadação, também foram

utilizados, no período de janeiro a agosto de 2021, recursos da carteira 

FUNPREV no valor de R$ 5.669.770,00 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e 

nove mil, setecentos e setenta reais). Os recursos foram resgatados do fundo 

BB IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário.

8. TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO FUNPREV PARA FINANPREV – ATENDIMENTO A 
LEI COMPLEMENTAR 115/2017 E 125/2019.

Tabela 13: Transferência FUNPREV para FINANPREV – 2016 A 2021 (até 31/08/2021).

Para atendimento da Lei Complementar 115/2017, alterada pela 

125/2019, já foram transferidos do Funprev para o Finanprev o valor de 

R$ 2.559.351.191,42, no período de 2016 até agosto de 2021. Em 2021 foi 

transferido o valor de R$ 80.224.987,67 (oitenta milhões, duzentos e vinte e 

quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) 

para pagamento de benefícios previdenciários.

Aplicação Resgate Rendimento

AGOSTO 28.283.176,33R$             19.254.410,45R$       47.068,48R$            

TOTAL 28.283.176,33R$             19.254.410,45R$       47.068,48R$            

    

PERÍODO DESCRIÇÃO VALOR
2016 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2016 652.065.924,15R$        
2017 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2017 576.435.802,81R$        
2018 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2018 411.344.663,66R$        
2019 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2019 629.863.135,36R$        
2020 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2020 209.416.677,77R$        
2021 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2021 80.224.987,67R$          

TOTAL 2.559.351.191,42R$    
Fonte: NUGIN

TRANSFERÊNCIAS FUNPREV PARA O FINANPREV

Conforme apresentado na tabela a seguir, a carteira FUNPREV, em 

2021, apresentou uma variação negativa no valor de R$ 93.868.805,54. Com 

o objetivo de compensar o saldo negativo e preservar o Patrimônio do 

FUNPREV, já foi compensado no 1º semestre o valor de R$ 39.767.847,31.

A variação negativa dos meses de julho e agosto no total de 

R$ 54.100.958,22 ainda serão compensadas nos meses subsequentes quando 

o resultado for positivo, dessa forma o patrimônio líquido do Funprev será 

preservado.

Tabela 14: Compensação

Meses Rendimento 
mensal

Compensação Saldo a transferir* Saldo a 
compensar

jan/21 -18.759.789,79 0,00 -18.759.789,79
fev/21 -21.008.057,53 0,00 -39.767.847,32
mar/21 16.125.109,46 16.125.109,46 0,00 -23.642.737,85
abr/21 46.948.066,10 23.642.737,85 23.305.328,25
mai/21 48.433.004,41 48.433.004,41
jun/21 8.486.655,01 8.486.655,01
jul/21 -20.997.495,57 -20.997.495,57
ago/21 -33.103.462,65 -54.100.958,22
Total 26.124.029,44 39.767.847,31 80.224.987,67

*O saldo é transferido no mês subsequente
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9. RESUMO DO CENÁRIO ECONÔMICO

Economia Internacional Economia Brasileira Renda Fixa Renda Variável

Países desenvolvidos tiveram melhores 
performances na atividade devido a avolução da 
vacinação contra a covid-19.

Atraso na vacinação, o foco na eleição da câmara e 
do senado, a paralização das reformas e sinais de 
desaceleração econômica com o fim do auxílio 
emergencial.

A renda fixa no Brasil no início de 2021 foi 
impactado pela preocupação com a reedição do 
auxilio emergencial e aumento da expectativa da 
SELIC e da inflação. 

O ciclo de commodities e a preferência por ações 
de empresas de valor se manteve, em detrimento 
de papeis vinculados a economia doméstica.

A alta liquidez internacional e o impulso da China 
e EUA, auxiliou a manutenção de um alto 
crescimento econômico.

Pressão sobre a taxa de câmbio e sobre o risco 
país, expectativa de inflação em alta elevaram os 
riscos da política monetária extraordinária 
executada pelo Banco Central brasileiro. (SELIC 
em alta)

O mês de março apresentou alta significativa em 
toda a curva de juros, motivada por indicadores 
de inflação acima das expectativas.

Em Março foi um mês positivo para as bolsas 
mundiais, impulsionado pelo otimismo conduzido 
pelo avanço do processo de vacinação e novos 
pacotes fiscais.

A melhora no ambiente global e a acomodação 
das taxas de juros futuros nos EUA, geraram um 
momento de calmaria ao mercado, com alta das 
bolsas globais.

O choque de energia e aumento das tarifas tende 
a agravar o cenário inflacionário, o que deve 
impactar o crescimento do PIB de forma negativa. 

A inflação tanto local quanto internacional 
surprenderam os mercados causando uma 
expectativa mais forte de alta nas taxas de juros.

Em Maio os papéis ligados a economia doméstica 
contribuíram na performance da bolsa. No fim, o 
IBrX subiu 5,9%, fechando o mês na máxima 
histórica do índice. 

A variante Delta provocou grande preocupação 
mundial, limitando as perspectivas de 
recuperacação econômica.

As percepções sobre o país se apresentaram mais 
positivas, à medida que saímos da fase mais 
aguda da segunda onda de coronavírus e a 
economia reabre.

Aumento dos casos de COVID-19 no Brasil e gerou 
discussões sobre mais estímulos econômicos 
(impactando na incerteza fiscal)

A Reforma Tributária assustou os investidores, 
impactando no preço dos ativos. A CPI trouxe 
novos fatos ao cenário polítivo. 

O Banco Central Americano manteve os estímulos
monetários, mas com postura mais dura sobre 
processo inflacionário. Ao lado disso, 
continuidade de discussão de pacotes fiscais.

Com esta calmaria, o real se destacou 
positivamente frente ao Dólar, sendo a moeda 
que mais se valorizou dentre as principais moedas 
globais.

Dinâmica dos ativos de renda fixa: ativos curtos 
positivos (CDI, IRF-M1, IMA-B 5, IDKA 2) e 
intermediários e longos negativos (IMA-B, IMA-B 
5+, IRF-M e IRF-M 1+). 

Em Agosto, mercados emergentes em queda e 
mercados desenvolvidos em alta prosseguindo 
com acomodação do juros americano.

Inflação americana e no mundo preocupa. Dilema 
entre inflação transitória ou permanencete está 
evidenciado nas discussões de mercado

Permanceu a situação de risco fiscal elevado, com 
receio sobre as contas públicas, prejudicando o 
desemprenho dos ativos locais. 

Curva de juros apresentam estresses e atingindo 
taxas não encontradas desde 2018. Títulos NTN-B 
com taxas próximas a IPCA+5%

O ambiente local segue desafiador, apesar das 
empresas brasileiras também terem apresentado 
resultados saudáveis, o Ibovespa  apresenta 
queda acumulada de -9% de junho a agosto.

Gráfico 9: Trajetória da taxa SELIC

Gráfico 10: Meta de Inflação e IPCA acumulado 12 meses

Gráfico 11: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa – Agosto
2021

Gráfico 12: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa – Ano 2021

Gráfico 13: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável –
Agosto 2021

Gráfico 14: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Ano
2021

Gráfico 15: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no 
Exterior – Agosto 2021

Gráfico 16: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no 
Exterior – Ano 2021

10.DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO FUNPREV

10.1. EM RELAÇÃO À META ATUARIAL

De acordo com a Política de Investimento 2021, a meta atuarial a ser 

alcançada pela carteira FUNPREV será de 3% mais IPCA ao ano.

O desempenho da carteira FUNPREV no ano de 2021 apresentou um 

retorno de 0,36% para uma meta de 7,78%, impactando no não

cumprimento da meta atuarial do período.

Gráfico 17: Retorno da carteira FUNPREV em relação à Meta Atuarial

Os fatores que impactaram a carteira, ocasionando o não 

cumprimento da meta atuarial estão descritos no item 10.2 

Reforçamos a urgência da necessidade de realocação do portfólio 

para uma melhor adaptação as condições de mercado e ao cumprimento 

da meta atuarial no futuro.

10.2. POR ESTRATÉGIA 

Com vistas a executar as estratégias-alvo definidas na Política de 

Investimentos 2021, o NUGIN recomendou uma série de realocações ao 

longo do ano visando o alcance da meta atuarial de IPCA+3% (vide item 

4.2).

Tabela 15: Realocações por estratégias – FUNPREV (janeiro a Agosto de 2021)

Fonte: NUGIN.
A racionalidade das movimentações realizadas na carteira FUNPREV, 

em 2021, foram pautadas pela redução de ativos com menor potencial de 

retorno e maior volatilidade (IRF-M e Juros Nominais) que concentram uma 

Estratégia %                                                            
31/12/2020

%                                                            
31/08/2021

Realocação Impacto 

Renda Fixa 85,09% 72,80% -12,29%
Alocação Dinâmica 22,20% 24,29% 2,09%

Juros Nominal 20,58% 7,60% -12,98%
   IRF-M 19,93% 7,60% -12,33%
   IRF-M 1+ 0,65% 0,00% -0,65%
Juros Real 30,32% 31,54% 1,22%
  IDKA 2 4,48% 4,19% -0,29%
  IMA-B 5 13,39% 14,07% 0,68%
  IMA-B 12,23% 13,28% 1,05%
  IMA-B 5+ 0,22% 0,00% -0,22%
Vértice 11,99% 9,37% -2,62%

Renda Variável 13,28% 22,88% 9,60%
Bolsa Brasil 9,01% 15,38% 6,37%

Multimercado Brasil
2,92% 5,59% 2,67%

Estruturado
1,35% 1,91% 0,56%

Exterior 1,59% 4,33% 2,74%
Bolsa S&P Dólar 1,58% 2,88% 1,30%
Bolsa S&P Hedge 0,00% 0,62% 0,62%
Multimercado Dólar 0,01% 0,20% 0,19%
Multimercado Hedge 0,00% 0,63% 0,63%

Na estratégia de Renda Fixa, ocorreu a maior de saída de recursos 
da carteira, com redução de 12,29%, sobretudo nos Juros Nominais 

e IRF-M. Também foi reduzido o IRF-M 1+, IMA-B 5+, IDKA 2 e 
Vértice. Para, além disto, houve aumento do peso da estratégia 

Alocação Dinâmica na carteira agregada. Esta realocação foi exitosa 
em conter uma maior desvalorização na estratégia de Juros 
Nominais, haja vista a continua perda de atratividade desta 

estratégia. No entanto, as recomendações do NUGIN para zerar 
Juros Nominais não foram integralmente acatadas. 

Na Renda variável, houve aumento de 9,60% dos recursos 
aplicados. O impacto desta realocação foi parcialmente exitoso.  A 
Renda Variável Brasil após a segunda onda da covid no país teve 
forte valorização. Porém, após uma série de eventos políticos, 

aceleração da inflação e alta  da SELIC, ocorreu uma forte realização 
das ações brasileiras.

As estratégias voltadas ao Exterior aumentaram em 2,74% a 
porcentagem de recursos, sendo estes direcionados para ativos 

internacionais dolarizados ou com hedge cambial. Esta 
movimentação surtiu efeitos positivos, agregando maior 
diversificação na carteira de investimentos do Instituto.

parcela significativa de recursos e realocar para ativos de menor volatilidade 

(Alocação Dinâmica) e para ativos de maior potencial de risco/retorno 

(Renda Variável e Exterior), visando o cumprimento da meta atuarial. 

O desempenho da carteira FUNPREV, detalhado por estratégia nos 

08(oito) primeiros meses de 2021, pode ser visualizado na tabela abaixo:

Tabela 16: Retorno e contribuição por estratégia – FUNPREV (janeiro a Agosto de 2021)

Fonte: NUGIN. 
Obs: A avaliação por contribuição apresenta retornos aproximados.

Observa-se que os resultados alcançados na gestão de investimento 

da carteira FUNPREV de acordo com as estratégias foram os seguintes:

• Renda Fixa: contribuição negativa no ano em -0,57%, impactada 

diretamente pelos fundos de Juro Nominal (IRFM) e Juros Real (IMAB). A

Estratégia Retorno 
Ago/21

Contribuição 
Ago/21

Retorno 
2021

Contribuição 
2021

Renda Fixa -0,43% -0,32% -0,64% -0,57%
Alocação Dinâmica -0,31% -0,09% -0,08% -0,05%
Juros Nominal -0,65% -0,05% -2,83% -0,41%
   IRF-M -0,65% -0,05% -2,80% -0,40%
   IRF-M 1+ 0,00% 0,00% -2,21% -0,01%
Juros Real -0,45% -0,13% -0,46% -0,18%
  IDKA 2 0,19% 0,01% 1,68% 0,07%
  IMA-B 5 0,12% 0,03% 1,31% 0,17%
  IMA-B -1,26% -0,17% -2,91% -0,41%
  IMA-B 5+ 0,00% 0,00% -2,82% -0,01%
Vértice -0,58% -0,05% 0,81% 0,45%

Renda Variável -2,74% -0,60% 3,24% 0,45%
Bolsa Brasil -4,18% -0,62% -0,45% -0,23%
Multimercado Brasil 0,64% 0,04% 8,03% 0,38%
Estruturado -0,84% -0,02% 19,81% 0,30%

Exterior 2,36% 0,08% 17,96% 0,45%
Bolsa S&P Dólar 2,53% 0,05% 17,09% 0,31%
Bolsa S&P Hedge 3,94% 0,02% 16,90% 0,09%
Multimercado Dólar 0,55% 0,00% 6,11% 0,01%
Multimercado Hedge 1,82% 0,01% 7,33% 0,04%

FUNPREV
CDI
IMA-B
IPCA
IPCA + 3%

0,87% 5,67%
1,12% 7,78%

-0,85% 0,37%
0,43% 2,07%
-1,09% -2,17%
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renda fixa, portanto, é a único macro estratégico negativo no ano, 

justamente a de maior peso na carteira FUNPREV (72,80%).

• Renda Variável e Exterior: A Renda Variável e o Exterior contribuíram para 

a carteira em 0,45%, respectivamente, com destaque positivo para os

fundos multimercado, fundos estruturados e fundos no exterior atrelado a 

bolsa S&P.

• Carteira FUNPREV: resultado consolidado no ano de 0,37% para uma 

meta atuarial de 7,78%. A aceleração da inflação no período, o 

conturbado momento para os ativos de renda fixa, a forte realização da 

Renda Variável Brasil e a reduzida exposição em ativos de risco no Exterior 

contribuíram para o resultado abaixo da meta atuarial, em 2021, da 

carteira de investimentos do FUNPREV.

O gráfico abaixo ilustra o desempenho do FUNPREV e das estratégias.

Gráfico 18: Retorno FUNPREV, Renda Fixa, Renda Variável e Exterior (janeiro a agosto - 2021)

Fonte: Bloomberg/NUGIN

Destaca-se, com isto, o imperativo da diversificação em classes de 

ativos, estratégias, geografias e moedas para o cumprimento da meta 

atuarial. Além disso, destaca-se a necessidade de incorporação de ativos de 

maior potencial de risco/retorno para que o cumprimento da meta atuarial 

deste RPPS seja mais factível.

11.REAVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO DA CARTEIRA FUNPREV

A política de investimento de 2021 utilizou como referência para a 

construção da sua estratégia de alocação o cenário Base apresentado na 

Nota Técnica 004.2020 - Os impactos do Coronavírus na carteira FUNPREV e 

FINANPREV - e as projeções de mercado para o ano calendário 2021 à 

época de sua elaboração. As principais diretrizes estabelecidas definiam o 

direcionamento de recursos da renda fixa para a renda variável no Brasil e 

no Exterior, com proteção na renda fixa ativa.

A Nota Técnica 004.2020 esboçou possíveis cenários futuros diante dos 

impactos do coronavírus na economia e na dinâmica do mercado. Três 

cenários hipotéticos que fundamentariam a gestão dos investimentos foram 

construídos:

Tabela 17: Síntese dos cenários futuros projetados na Nota Técnica 004.2020 

Cenário Otimista Cenário Base Cenário Pessimista

Trajetória da 

economia

Retomada em V, 

com breve 

estagnação e 

rápida retomada

Retomada em U, 

com recessão 

prolongada e 

rápida retomada

Retomada em L, W, 

I ou depressão 

severa

Coronavírus

Contágio 

controlado com 

vacinas ou 

tratamentos 

eficazes

Contágio se 

alastra, mas 

eventualmente é 

controlado com 

lockdowns ou 

medidas eficazes 

Contágio 

descontrolado, 

com ondas de 

contágios 

gradativas e risco 

de reinfecção 

Política Econômica

Eficaz para suavizar 

o ciclo e conter 

danos 

Parcialmente eficaz 

para suavizar o 

ciclo e conter 

danos

Ineficaz para 

suavizar o ciclo e 

conter danos

Inflação

Mantida em 

patamar estável e 

controlada

Relativa pressão 

inflacionário

Intensa pressão 

inflacionária

Brasil
Rápida retomada, 

continuidade das 

Recessão com 

rápida retomada, 

Depressão 

prolongada, 

reformas e governo 

com força política

reformas em ritmo 

lento, governo 

fragilizado

reformas travadas, 

contas públicas 

ameaçadas e 

incerteza política 

Fonte: Nota Técnica 004.2020, publicada em 15/04/2020.

Ao longo do ano de 2021, no entanto, foi possível observar a 

concretização de uma conjuntura distinta da utilizada como base para a 

Política de Investimentos 2021, ensejando subsídios para uma reavaliação 

das perspectivas de atratividade dos ativos financeiros e para a realização 

de um estudo visando otimizar as estratégias de alocação de recursos do 

IGEPREV-PA.

A trajetória econômica e a dinâmica dos ativos financeiros no ano de 

2021 foram marcadas por grande oscilação e pela manutenção da 

incerteza na economia, em especial no Brasil. O atual momento de 

mudança no paradigma de política econômica global (monetária, fiscal,

regulatória, etc), a alta velocidade da alteração do ciclo econômico e os 

problemas intrínsecos ao Brasil sintetizam um cenário desafiador. 

No Brasil, observamos um intenso processo inflacionário, revisão para 

cima da previsão de SELIC, revisão de alta do PIB em 2021 e deterioração 

das expectativas para 2022. Um momento de risco fiscal, com orçamento e 

teto de gastos ameaçados, antecipação do período eleitoral, deterioração 

da avaliação do governo, proximidade da alta de juros americana, 

incertezas na China, entre outros fatores.

Destaca-se, portanto, que uma comparação entre os Relatórios de 

Mercado FOCUS demonstram uma significativa alteração da trajetória das 

principais variáveis econômicas, como pode ser observado na tabela 18.

Tabela 18: Relatório FOCUS – Projeções de Mercado – 30 de outubro de 2020 e 24 de 
setembro de 2021.

Expectativa de Mercado PI 2021 Expectativa de Mercado Atual

                                                       

Em síntese, a economia caminhou para uma rápida mudança de fases 

do ciclo econômico e de mercado, saindo da recessão, para retomada e, 

atualmente, para provável estagflação, um ambiente de estagnação 

econômica com inflação e juros alto. Um portfólio de investimentos deve se 

adaptar as mudanças do cenário econômico, visando à otimização da 

relação risco e retorno, assim como, o cumprimento da meta atuarial.
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11.1 PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DA CARTEIRA FUNPREV

Diante dos fatores apresentados, o NUGIN elaborou uma avaliação 

crítica da atual carteira do IGEPREV-PA e das oportunidades de 

investimentos apresentadas pela dinâmica dos ativos financeiros. Um estudo 

com objetivo de ajustar a carteira para o ano calendário de 2021, visando

um resultado positivo para carteira em 2021 e subsidiar a Política de 

Investimentos 2022, tendo em vista que o cumprimento da meta atuarial no 

ano vigente é um desafio de difícil alcance.

A proposta de alocação apresentada foi embasada nos seguintes

fatores:

• Mudança abrupta no cenário econômico;

• Avaliação critica dos resultados da carteira no ano de 2021;

• Estudo de ALM: o IGEPREV-PA contratou uma consultoria atuarial para 

evidenciar conexão da gestão de investimento ao passivo financeiro e 

atuarial através da metodologia de Asset Liability Managment (ALM), 

esta que visa o casamento do ativo financeiro e o passivo de 

compromissos previdenciários;

• Estudos do NUGIN sobre alternativas de investimento e alocação de 

recursos para os diversos cenários econômicos possíveis.

Diante disto, O NUGIN definiu como alocação estratégica mais 

adequada aos parâmetros de mercado o modelo descrito abaixo:

Tabela 19: Estratégia de Alocação – FUNPREV Atual, Proposta ALM e Proposta NUGIN

Fonte: NUGIN

Estratégia Benchmark FUNPREV 
Atual %

Proposta 
ALM %

Proposta 
NUGIN %

Renda Fixa 72,80% 80,85% 72,50% = Qualificação da Renda Fixa
Alocação Dinâmica 24,29% 32,50%
  CDI Ativa 24,29% 15,00%
  CDI Referenciado 0,00% 15,00%
  Crédito Privado 0,00% 2,50%
Juros Nominal 7,60%
   IRF-M 7,60%
   IRF-M 1+ 0,00%
Juros Real 31,54% 30,63%
  IDKA 2 4,19% 4,19%
  IMA-B 5 14,07% 14,07%
  IMA-B 13,28% 2,37%
  IMA-B 5+ 0,00% 0,00%
  Título Público Direto 0,00% 10,00%
Vértice 9,37% 9,37% Migração gradual para Títulos Públicos Direto

Renda Variável 20,89% 0,00% 17,00% ↓ Foco nas estratégias vencedoras

Bolsa Brasil Ibov/Small 15,38% 0,00% 14,50% ↓ Manutenção dos melhores gestores. A Bolsa encontra-se descontada e a 
materialização de cenários positivos podem geram valor a carteira.

Multimercado Brasil CDI 3,60% 0,00% 0,00% ↓ Redução visando estratégias mais ativas e com mandato mais flexível, somente 
encontradas no Exterior.

Estruturado IPCA + 1,91% 0,00% 2,50% ↑ Diversificação em ativos da Economia Real

Exterior 6,32% 19,15% 10,50% ↑ Diversificação no Exterior
Bolsa S&P Dólar 2,88% 10,00% 3,50%
Multimercado Dólar 0,20% 1,75%
Bolsa S&P Hedge 0,62% 1,50%
Multimercado Hedge 0,63% 1,75%
Multimercado S&P 1,99% 9,15% 2,00%

 
FUNPREV 100,00% 100,00% 100,00%

CDI

↑

0,00% 0,00% Zerar a posição em Juro Nominal. Risco fiscal e inflacionário torna proibitiva o auxílio 
desta estratégia para o cumprimento da meta atuarial.

Proteção do patrimônio com a compra de títulos públicos diretos com Marcação na 
Curva. Esta qualificaçãoreduz a volatilidade e adiciona títulos com taxas de juros 
acima da meta atuarial (negociado em mercado a taxas próximas de IPCA + 5%).

Alternativa atrativa para redução de risco Brasil, com a entrada de ativos com 
exposição ao Dólar e com Hedge (proteção cambial) em Bolsa e em Multimercados. 
Somente é possível executar esta estratégia de redução de risco através da obtenção 
do Pró Gestão, para entrada em produtos para Investidores Qualificados.

=

↓

↑

Racional

37,58%
Ambiente de SELIC alta torna atrativo CDI Referenciado e Crédito Privado, com fins a 
captura de prêmio com redução de volatilidade. Também é interessante a 
qualificação do fundos de CDI Ativo, com seleção dos melhores da categoria.

IRF-M

IMA-B 43,27%

S&P Dólar

0,00%
S&P Hedge

Destaca-se que o ambiente econômico desafiador provoca a 

necessidade desta alteração da estratégia de investimentos, a qual se 

fundamentará na diversificação, com adição de produtos de baixa 

volatilidade, como o conservador CDI, e produtos descorrelacionados da 

economia brasileira, como os fundos no Exterior. Esta estratégia visa preparar 

o FUNPREV para o cumprimento de sua meta atuarial no futuro em diversos 

cenários econômicos possíveis.

Por fim, o NUGIN realizará recomendações de realocações de recursos 

visando o cumprimento das estratégias esboçadas neste relatório de 

avaliação, tendo em vista a otimização da relação de risco e retorno da 

carteira de investimentos do IGEPREV.

12.GERENCIAMENTO DE RISCO

12.1. AVALIAÇÃO DE RISCO E RETORNO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

O estudo técnico de análise de risco e retorno dos Fundos de 

Investimentos devidamente credenciados é apresentado através do 

“Relatório Mensal de Avaliação de Fundos de Investimentos”.

Este relatório serve como suporte para a tomada de decisão da 

Diretoria Executiva do IGEPREV – DIREX em relação às recomendações de 

movimentação financeira dos fundos de investimentos proposta pela área 

técnica do IGEPREV.

12.2. RISCO X RETORNO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CARTEIRA 

FUNPREV

Gráfico 19: Risco x Retorno dos Fundos de Investimentos – Carteira FUNPREV: Renda Fixa-
31/08/2020 a 31/08/2021 (diária).

Fonte: QuantumAxis
Gráfico 20: Risco x Retorno dos Fundos de Investimentos – Carteira FUNPREV: Renda Variável -
31/08/2020 a 31/08/2021 (diária)

Risco X Retorno de 31/08/2020 até 31/08/2021 (diária)

ativo retorno Volatilidade 
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,83 % 2,90 %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 5,12 % 2,38 %
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 4,54 % 2,63 %
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -1,62 % 2,98 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 6,64 % 1,69 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 6,59 % 1,69 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 5,39 % 2,31 %
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII  FI  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 6,56 % 1,68 %
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA 1,42 % 6,16 %
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA 1,43 % 6,52 %
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 2,47 % 5,73 %
CAIXA BRASIL 2024 I  TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -2,08 % 5,20 %
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -2,06 % 5,20 %
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -2,05 % 5,19 %
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA -0,07 % 2,61 %
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 4,52 % 2,62 %
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -1,57 % 2,98 %
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP 2,59 % 5,72 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 1,60 % 0,66 %
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I 4,54 % 2,61 %
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA 0,22 % 6,80 %
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA -3,73 % 4,35 %
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA -0,43 % 7,47 %
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 5,11 % 3,65 %

Fonte: QuantumAxis
Protocolo: 727996

Risco X Retorno de 31/08/2020 até 31/08/2021 (diária)

ativo retorno Volatilidade 
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 3,68 % 19,33 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 11,21 % 20,14 %
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES 14,18 % 19,84 %
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES 19,94 % 20,07 %
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 10,26 % 19,67 %
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 16,77 % 21,25 %
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 1,51 % 2,07 %
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 13,96 % 19,67 %
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES 7,69 % 19,91 %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -0,86 % 20,46 %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 4,41 % 3,73 %
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES 15,95 % 20,47 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 17,91 % 20,07 %
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES 13,58 % 19,52 %
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 18,68 % 18,21 %
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 11,37 % 19,26 %
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES 8,43 % 19,15 %
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES 10,73 % 21,70 %
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR  21,30 % 16,54 %
OCCAM FIC AÇÕES 10,59 % 20,32 %
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 15,87 % 17,89 %
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 17,41 % 18,79 %
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 29,57 % 14,73 %
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO 6,07 % 15,20 %
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 13,32 % 18,99 %
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 10,29 % 17,58 %
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO 4,03 % 1,85 %
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 17,41 % 19,76 %
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIM 6,68 % 6,84 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 29,83 % 14,88 %

Protocolo: 727996
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coNVocaÇÃo dos caNdidatos aProVados No Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 001/2021-iGePreV/Pa
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - iGEPrEV, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o Edital nº 
001/2021-IGEPREV/PA (Retificado), que trata sobre o Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2021-IGEPREV/PA, para contratação em funções tem-
porárias no iGEPrEV, 
rESolVE: 
I – Convocar os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021-IGEPREV/PA, constantes na relação anexa, a comparecerem pes-
soalmente na sede do iGEPrEV, situada à av. alcindo cacela, nº 1962, Bairro Nazaré - Belém/Pa, atentando às datas e horários estipulados na referida 
relação, devendo estar munidos da via original de documento de identificação oficial com foto, para assinatura de Contrato Administrativo. 
II - Convocar os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021-IGEPREV, constantes na relação anexa, a iniciarem os trabalhos 
na sede do iGEPrEV, situada à av. alcindo cacela, nº 1962, Bairro Nazaré - Belém/Pa, a contar de 23 de novembro de 2021, cumprindo a carga horária 
de 40h semanais. 
III - Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021-IGEPREV para as vagas ofertadas nos municípios de Abaetetuba, Capanema 
e castanhal deverão comparecer na sede do iGEPrEV, situada à av. alcindo cacela, nº 1962, Bairro Nazaré - Belém/Pa, a contar de 23 de novembro de 
2021, às 8h, para receberem o treinamento adequado ao exercício da função.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 de novembro de 2021. 
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
função: analista de investimento (Economia)

iNscriÇÃo NoMe data da assiNatUra HorÁrio
2021018710321 caMiLa aUGUsta triNdade Brito 17/11/2021 8H30

Função: técnico Previdenciário a (economia)

inscrição Nome data da assinatura Horário

2021018709050 roSEaNE Maria coSTa dE BriTo 17/11/2021 8h30

20210187160094 MarcoS PaUlo SoUSa MoNTEiro 17/11/2021 8h30

2021018717135 fraNcidElia crUZ raMoS 17/11/2021 8h30

2021018717030 GESSiaNE da SilVa PaUliNo 17/11/2021 8h30

Função: técnico de administração e Finanças (administração)

inscrição Nome data da assinatura Horário

2021018773435 PaUlo aNTÔNio MarTiNS PErEira BarroS 17/11/2021 8h30

20210187167232 lEliaNE lEiTE PoMPEU 17/11/2021 8h30

2021018713814 MUrillo da SilVa MiraNda 17/11/2021 8h30

20210187266363 lEoNardo do NaSciMENTo liMa 17/11/2021 8h30

2021018701383 GlENda faBiola MarTiNS lEao 17/11/2021 8h30

2021018798452 MicElia lUiSa dE SoUSa 17/11/2021 8h30

2021018705173 aMaNda MarTiNS daciEr loBaTo 17/11/2021 8h30

20210187199444 Maria aUXiliadora dE MiraNda SEaBra 17/11/2021 8h30

2021018708737 fErNaNda dE faTiMa MENdES MoNTEiro dE aNdradE 17/11/2021 8h30

Função: técnico em arquivologia (arquivologia)

inscrição Nome data da assinatura Horário

20210187162674 EVElYN dE NaZarÉ oliVEira doS SaNToS 17/11/2021 8h30

2021018789064 ZilMilENE coSTa dE MoraES 17/11/2021 8h30

Função: técnico Previdenciário a (administração)

inscrição Nome data da assinatura Horário

2021018772543 iSaBElla rEGiS dE araUJo MoraiS 17/11/2021 8h30

20210187362015 Maria JoSÉ coNTENTE MoraES dE aZEVEdo 17/11/2021 8h30

2021018709411 rEGiaNE SoUZa da SilVa 17/11/2021 14h00

2021018725359 EdUardo SilVaNo coSTa doS SaNToS 17/11/2021 14h00

Função: técnico Previdenciário a (ciências contábeis)

inscrição Nome data da assinatura Horário

2021018716504 MicHEll coElHo PoMPEU 17/11/2021 14h00

20210187102923 alciETE dE arrUda aZEVEdo 17/11/2021 14h00

2021018710484 JEaN EWErToN aBraNTES da SilVa 17/11/2021 14h00

2021018708658 EldEr lUZ doS SaNToS 17/11/2021 14h00

20210187120831 iSaBEla do Socorro raMalHo dEMETrio 17/11/2021 14h00

2021018700988 dalila do NaSciMENTo araUJo 17/11/2021 14h00

2021018719642 cHaiSiaNNE KEllEN da SilVa oliVEira 17/11/2021 14h00

20210187362133 KlEiToN TEiXEira aMoriM 17/11/2021 14h00
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Função: técnico em comunicação social (Jornalismo)

inscrição Nome data da assinatura Horário

20210187208454 JoSE aUGUSTo rodriGUES da SilVa coSTa 17/11/2021 14h00

20210187346932 criSTiaNo NaSciMENTo alMiEda 17/11/2021 14h00

Função: técnico em Gestão de informática

inscrição Nome data da assinatura Horário

2021018799872 EdSoN lUcaS da SilVa diaS 17/11/2021 14h00

2021018733846 cHarlES XENaGoraS NaSciMENTo do NaSciMENTo 17/11/2021 14h00

2021018799357 alEX GlEiToN carNEiro loPES 17/11/2021 14h00

2021018700556 criSTiaNE Gaia raNiEri 17/11/2021 14h00

20210187197961 flaVio rodriGo NEVES alMEida 17/11/2021 14h00

Função: técnico Previdenciário B (serviço social)

inscrição Nome data da assinatura Horário
20210187102457 SOLANGE AMARAL BRITO 18/11/2021 8h30

Função: técnico Previdenciário a (direito) – Pcd (Belém)

inscrição Nome data da assinatura Horário
20210187344955 GiSEllE fEliZ SaNTiaGo 18/11/2021 8h30

Função: técnico Previdenciário a (direito) (Belém)

inscrição Nome data da assinatura Horário

2021018773422 GaBriEla oHaNa rocHa frEirE 18/11/2021 8h30

2021018703449 roSa KEilla SoUSa dE SoUZa 18/11/2021 8h30

20210187361914 diaNa Maria BEZErra MacHado VilHENa dE MiraNda 18/11/2021 8h30

20210187345452 rafaEla MalcHEr PiMENTEl 18/11/2021 8h30

2021018785777 GEaNiNi EriKo dE SoUSa araUJo 18/11/2021 8h30

20210187191864 aliNE di PaUla ViaNNa lafaYETTE da SilVa 18/11/2021 8h30

2021018718790 BiaNca MoNTEiro PorTo da cUNHa fErrEira 18/11/2021 8h30

20210187168452 lUaNNa YUKari KUBoTa TaVarES 18/11/2021 8h30

20210187361977 iSiS GUiMarÃES TEiXEira 18/11/2021 8h30

20210187161508 YUri rafaEl carValHo BraNco dE oliVEira 18/11/2021 8h30

2021018716977 PaUlo EUTrÓPio carValHo dE SoUSa NETo 18/11/2021 8h30

2021018790183 MilToN lUiS aMaral MaUES 18/11/2021 8h30

20210187271436 JUliaNa criSTiNa da SilVa carNEiro 18/11/2021 8h30

20210187101462 MarcEla riBEiro aGUiar VUlcÃo dE aNdradE 18/11/2021 8h30

20210187316139 aNa laUra PorTo da SilVa 18/11/2021 8h30

2021018785403 cariME aBdoN dorEa 18/11/2021 14h00

20210187361953 BrUNo cESar ESTEVES dE SoUZa 18/11/2021 14h00

2021018721405 aMaNda HoUaT MarTiNS 18/11/2021 14h00

20210187112217 rENaTa Moda BarroS 18/11/2021 14h00

20210187200875 aMaNda dE fáTiMa cordEiro dE carValHo 18/11/2021 14h00

2021018712072 Érica dE alMEida PiNTo 18/11/2021 14h00

20210187126867 PriScilla BorGES da SilVa 18/11/2021 14h00

20210187199061 BiaNca da coSTa MoNTEiro 18/11/2021 14h00

2021018721276 MarcElla MarTiNS GiordaNo 18/11/2021 14h00

20210187274179 aMaNda NoBrE alaYoN MEScoUTo da SilVa 18/11/2021 14h00

20210187267487 lUiZa BarÇaNTE SaNaNdrES 18/11/2021 14h00

20210187124961 EliSoN VicTor SoUZa TaVarES 18/11/2021 14h00

20210187127187 Maria lidUiNa BEZErra fErNaNdES 18/11/2021 14h00

20210187356869 faBrÍcia dE SoUZa MEdEiroS 18/11/2021 14h00



 diário oficial Nº 34.764  25 Sexta-feira, 12 DE NOVEMBRO DE 2021

20210187103219 THiaGo da SilVa ModESTo 18/11/2021 14h00

2021018762217 iZaBEl cElESTE fErrEira fEio 18/11/2021 14h00

20210187204160 MarPia callEGari 19/11/2021 8h30

2021018702715 EMillY carNEiro PalHETa 19/11/2021 8h30

20210187204300 alEXaNdrE BaSToS fErrEira 19/11/2021 8h30

20210187173755 Edi ENdErSoN araÚJo dEMÉTrio 19/11/2021 8h30

20210187130887 BEaTriZ NaYaNa rocHa frEira 19/11/2021 8h30

2021018721898 Maria VilMa GoNÇalVES dE oliVEira 19/11/2021 8h30

2021018719251 dEBoraH dE SoUZa SiQUEira 19/11/2021 8h30

2021018701672 JUliaNE ViEira aZaNcoT MoUra SaUMa 19/11/2021 8h30

20210187127021 KariNE HaVENE dE liMa MoraES 19/11/2021 8h30

20210187266783 aNaTErcia NErY TEiXEira 19/11/2021 8h30

2021018707619 laYrE laNa dE SoUZa riBEiro 19/11/2021 8h30

20210187346177 HElSoN cEZar Wolf SoarES 19/11/2021 8h30

2021018717375 lariSSa coNdE dE SoUZa 19/11/2021 8h30

20210187300926 cláUdia criSTiNa fraNÇa SilVa 19/11/2021 8h30

20210187312359 Maria lUiSa aBrEU Marcal 19/11/2021 8h30

2021018701283 JoSÉ aNToNio GoMES da SilVa 19/11/2021 8h30

20210187102082 daNUZa do ValE caMPoS 19/11/2021 8h30

2021018721353 aliNE dE fáTiMa liMa GoMES dE MiraNda 19/11/2021 8h30

20210187143415 NElSoN fErrEira dE SoUZa filHo 19/11/2021 8h30

20210187201715 EVEliN laiNNE PaTricio do coUTo 19/11/2021 8h30

20210187101630 adElaidE rHaliME cHENE PoNTE 19/11/2021 8h30

20210187267373 YUri aSSiS GoNÇalVES 19/11/2021 14h00

2021018709105 SilViENNE MaTildE Baia da SilVa 19/11/2021 14h00

20210187203956 aNToNio carValHo loBo JUNior 19/11/2021 14h00

20210187267215 MariNa lariSSa loBaTo da SilVa 19/11/2021 14h00

20210187106441 YUri do aMaral dUTra 19/11/2021 14h00

2021018709792 GaBriEl SarÉ XiMENES PoNTE 19/11/2021 14h00

20210187345252 aNa PaUla fErNaNdES aMoriM 19/11/2021 14h00

20210187361937 GÉSSica coSTa doS SaNToS 19/11/2021 14h00

20210187260190 daNUZia SilVa dE SoUZa 19/11/2021 14h00

20210187202310 NaTaSHa SErra dE oliVEira 19/11/2021 14h00

2021018718669 rafaEl dE SoUSa BriTo 19/11/2021 14h00

20210187124971 GaBriEla doS SaNToS MaTNi coElHo dE SoUSa 19/11/2021 14h00

20210187203366 YaSMiM GUErrEiro do NaSciMENTo 19/11/2021 14h00

Função: técnico Previdenciário a (direito) (abaetetuba)

inscrição Nome data da assinatura Horário

20210187362053 BiaNca araUJo dE oliVEira PErEira 19/11/2021 14h00

20210187362008 adriaNo GUalTiEro ToNETTi 19/11/2021 14h00

20210187354420 JordaNa dE carValHo E SoUTo 19/11/2021 14h00

Função: técnico Previdenciário a (direito) (capanema)

inscrição Nome data da assinatura Horário

20210187178724 VIVIANE SOUSA CORRÊA 19/11/2021 14h00

Função: técnico Previdenciário a (direito) (castanhal)

inscrição Nome data da assinatura Horário

20210187200114 lUiZ ricardo TEiXEira BarBoSa loPES 19/11/2021 14h00

2021018701944 GaBriEllE lETicia fErrEira loPES 19/11/2021 14h00

2021018718846 daNilo WESlEY MaciEl SoUZa 19/11/2021 14h00

Protocolo: 727997
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: Pregão eletrônico N° 09/2021
Processo N° 188515/2021
objeto: a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMEN-
To dE áGUa MiNEral NaTUral Para a EScola dE GoVErNaNÇa PÚBli-
ca do ESTado do Pará (EGPa).
Entrega do edital: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e 
www.egpa.pa.gov.br
data da abertura: 09/12/2021.
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
UaSG: 462264
ordenador responsável: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
responsável pelo certame: Paula adriane da Silva costa.
Belém, 11 de Novembro de 2021.

Protocolo: 727783

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3162 de 10 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de férias regulamentares no mês Janeiro/2022 
aos servidores deste órgão conforme discriminado abaixo:
dirEToria do TESoUro ESTadUal
Matrícula Nome  Período aquisitivo  fração  Período Gozo
0002855 Sirlene leite Gomes  18/03/2020 - 17/03/2021  1°  03/01/2022 
- 12/01/2022
dirEToria dE GESTao coNTaBil E fiScal
0534730 francinete almeida de oliveira  22/06/2019 - 21/06/2020  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0548423 Paulo roberto Paiva de oliveira  01/11/2019 - 31/10/2020  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
5717597 daniela cristina araujo Nogueira  01/12/2020 - 30/11/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
TriBUNal adMiNiSTraTiVo dE rEcUrSoS faZENdárioS
0527997 liria Kedina cuimar de Sousa e Moraes  22/04/2020 - 21/04/2021  
1°  10/01/2022 - 08/02/2022
0591519 Marcio rodrigo da rocha Pinheiro  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
03/01/2022 - 14/01/2022
JUlGadoria dE PriMEira iNSTÂNcia
0591488 fernanda Barros de oliveira  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0557038 Jose fernando dos Santos Vasconcellos  26/11/2020 - 25/11/2021  
1°  03/01/2022 - 01/02/2022
EScola faZENdária
5720926 luciana rodrigues ferreira  26/12/2020 - 25/12/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coordENaÇÃo dE aSSUNToS faZENdárioS ESTraTÉGicoS
0000406 Mauro Gama Tobias  13/06/2020 - 12/06/2021  1°  10/01/2022 
- 21/01/2022
corrEGEdoria faZENdária
0541246 Gloria Maria rodrigues dias  01/10/2020 - 30/09/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0512812 carlos alberto Martins Queiroz  06/08/2020 - 05/08/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
corrEGEdoria faZENdária
0557016 admilson da Silva Elleres  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
UNidadE dE coNTrolE iNTErNo
0004977 carlos augusto frederico M de Mello  02/01/2021 - 01/01/2022  
1°  04/01/2022 - 02/02/2022
dirEToria dE TriBUTaÇÃo
0316845 Helder Botelho frances  06/08/2020 - 05/08/2021  1°  
04/01/2022 - 02/02/2022
0509720 Jackeline costa de Sousa  01/09/2020 - 31/08/2021  1°  
04/01/2022 - 02/02/2022
dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS
0591528 ronaldo alves frizzera  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  03/01/2022 
- 01/02/2022
0555277 angela Maria Barbosa M de azevedo  27/09/2020 - 26/09/2021  
1°  03/01/2022 - 01/02/2022

dirEToria dE fiScaliZaÇÃo
0557028 irene raiol dos Santos  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  03/01/2022 
- 01/02/2022
0506274 ione do Socorro Goncalves S da Silva  01/10/2020 - 30/09/2021  
1°  03/01/2022 - 01/02/2022
dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
0509693 altino Nascimento Sampaio  01/09/2020 - 31/08/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
0002840 roberto Sousa de Mendonca  10/12/2020 - 09/12/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0325300 Maria de fatima Mendes Brigido  04/10/2020 - 03/10/2021  1°  
17/01/2022 - 15/02/2022
0002572 Sophia chie Horiguchi Garcia  01/01/2021 - 31/12/2021  1°  
03/01/2022 - 17/01/2022
0071598 Wanderleia rodrigues de araújo  01/03/2020 - 28/02/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0505266 roseany Braga lamego  01/08/2020 - 31/07/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0324635 Jose Walker da costa azevedo  01/02/2019 - 31/01/2020  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
5723453 cintia Maria de oliveira raiol rodrigues  27/12/2020 - 26/12/2021  
1°  03/01/2022 - 01/02/2022
0000383 Tereza cristina Sadala dos S Vilhena  13/06/2018 - 12/06/2019  
1°  25/01/2022 - 23/02/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE BElÉM
0333013 Ubirandir de Souza Martins  01/10/2020 - 30/09/2021  1°  
10/01/2022 - 29/01/2022
0555289 Maria rute Tostes da Silva  01/10/2020 - 30/09/2021  1°  
03/01/2022 - 17/01/2022
0324626 Maria do Socorro lopes Brazao e Silva 01/02/2020 - 31/01/2021  
1°  17/01/2022 - 31/01/2022
0559617 claudio Bernardo da Silva  20/01/2021 - 19/01/2022  1°  
21/01/2022 - 19/02/2022
0315872 Evaldo luis Gomes Teixeira  13/06/2020 - 12/06/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caSTaNHal
0557018 Eduardo lavareda correa  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0509733 luis Mario araujo de Souza  01/09/2020 - 31/08/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0557032 Solange Sauma rossy  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  03/01/2022 
- 01/02/2022
0556990 Gerden ferreira Vida  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  03/01/2022 
- 01/02/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá
0558829 rosilene duarte lima e lima  06/12/2020 - 05/12/2021  1°  
03/01/2022 - 17/01/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM
0324824 Manoel do Espirito Santo Q da Silva  01/09/2020 - 31/08/2021  
1°  03/01/2022 - 31/01/2022
0037628 Margarete cleide Sussuarana Pena  26/10/2020 - 25/10/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
BrEVES
0004890 ruy ferreira da Paixao filho  02/01/2021 - 01/01/2022  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE aBaETETUBa
0520895 francineth Maria Pinheiro Viana  21/10/2020 - 20/10/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE rEdENÇÃo
0324991 Julio cesar correa Nonato  02/01/2021 - 01/01/2022  1°  
03/01/2022 - 31/01/2022
0004515 ivan rodrigues de Souza  01/12/2020 - 30/11/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE ParaGoMiNaS
0526619 ana claudia araujo de assis  08/01/2021 - 07/01/2022  1°  
10/01/2022 - 19/01/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MariTUBa
0551984 Elson de almeida Pereira  06/08/2020 - 05/08/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0557013 Jorge luiz fonseca Tachy  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0528226 roberto rowilson da Silva cecim  22/04/2020 - 21/04/2021  1°  
03/01/2022 - 17/01/2022
0514948 izanete lopes da Silva  01/08/2020 - 31/07/2021  1°  03/01/2022 
- 01/02/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE alTaMira
0004712 Jose Maria Borges de oliveira  01/12/2020 - 30/11/2021  1°  
28/01/2022 - 26/02/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE caPaNEMa
0323395 Paulo Sergio dias Machado  07/12/2020 - 06/12/2021  1°  
17/01/2022 - 15/02/2022
0557006 luiz Gonzaga ferro e Silva Souto  14/01/2021 - 13/01/2022  1°  
14/01/2022 - 12/02/2022
0000181 Maria do Socorro da Silva Teixeira  02/01/2021 - 01/01/2022  1°  
03/01/2022 - 17/01/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE TUcUrUÍ
0512844 Benedito Quintino demetrio Gaia  11/05/2020 - 10/05/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE GraNdES coNTriBUiNTES
0557002 Mauricio ricardo dos S do Nascimento 26/11/2020 - 25/11/2021  
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1°  03/01/2022 - 14/01/2022
0045276 Martha Maria dos Santos Barreira  14/03/2020 - 13/03/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0513245 Maria do Socorro damous de Mello  06/08/2020 - 05/08/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0558827 Haroldo Vilhena ferreira  03/12/2020 - 02/12/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE SUBST. TriBUTária
0591475 Edimar Santos do Nascimento  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
03/01/2022 - 21/01/2022
5418836 lauriete Brito dos Santos  03/12/2020 - 02/12/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. do iPVa E iTcd
0509694 Paulo Sergio de Melo Gomes  01/09/2020 - 31/08/2021  1°  
04/01/2022 - 02/02/2022
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo
0514387 Telma cristina Silva azevedo  01/08/2020 - 31/07/2021  1°  
17/01/2022 - 31/01/2022
0004864 alberto antonio Pereira dias  06/04/2019 - 05/04/2020  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0005358 Jose Elias almeida Gomes  02/01/2021 - 01/01/2022  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0324973 Espedita Saraiva da Paixao  13/02/2020 - 12/02/2021  1°  
19/01/2022 - 17/02/2022
0004668 antonio Salim Tavares resque  22/05/2020 - 21/05/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0325152 Maria Benedita fernandes lobo  16/06/2020 - 15/06/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0004916 Jose Braz Brito ramalho  07/12/2020 - 06/12/2021  1°  
17/01/2022 - 31/01/2022
0325302 roberto de Jesus Santos Barros  22/11/2020 - 21/11/2021  1°  
10/01/2022 - 08/02/2022
0546002 Pedro carlos de faria Pinto  06/08/2020 - 05/08/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0512841 Jose felipe luiz florencio  24/05/2020 - 23/05/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0331126 Tania do Socorro Barroso de almeida  01/11/2020 - 31/10/2021  
1°  03/01/2022 - 01/02/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do iTiNGa
0005029 Jorge Maria dias Martins  07/10/2020 - 06/10/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0325139 Joao Batista da costa Quaresma  12/06/2020 - 11/06/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0324923 Jorge Santos da costa  02/06/2020 - 01/06/2021  1°  03/01/2022 
- 01/02/2022
0591527 Juscelino domingues  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  03/01/2022 
- 01/02/2022
0324813 Niranelma Braga de oliveira  14/03/2020 - 13/03/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0000152 Maria das Gracas duarte de Medeiros  04/01/2021 - 03/01/2022  
1°  04/01/2022 - 02/02/2022
0591523 luiz felipe Souza ferreira da rocha  29/07/2020 - 28/07/2021  
1°  03/01/2022 - 01/02/2022
0591532 leonardo Vieira Barbosa  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do araGUaia
0325214 ivete Goncalves de araujo  17/06/2020 - 16/06/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0570703 floripes Maria Garcia  01/02/2020 - 31/01/2021  1°  03/01/2022 
- 01/02/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi
0512817 Valdenor Medeiros de andrade  11/05/2020 - 10/05/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0583985 Washington Jose fortaleza Martins  20/12/2020 - 19/12/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0200615 Benedito Jose farias da Silva  28/11/2020 - 27/11/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aE-
roPorToS
0591488 francisco de assis Madeira coelho  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0200075 Joao carlos dos Santos Tavares  16/11/2020 - 15/11/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0591494 Marcio raymond da Silva caetano  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS
0591532 fabio Bernardes Santos  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0591477 ramon Batista Santos Junior  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0513236 Suely Maria lopes alves  11/05/2020 - 10/05/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
0513257 Paulo fernando Souza rodrigues  11/05/2020 - 10/05/2021  1°  
03/01/2022 - 01/02/2022
aNidio MoUTiNHo da coNcEicao
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 727786
Portaria Nº 3132 de 10 de NoVeMBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),

r E S o l V E:
art. 1º- dESiGNar os servidores raiMUNdo aUGUSTo cardoSo dE Mi-
RANDA, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, Identificação Funcional n° 
5096987/2, lotado no Gabinete do Secretário, e JoSÉ GUilHErME dE 
SoUZa da MoiTTa KoUrY, auditor fiscal de receitas Estaduais, com iden-
tidade funcional nº 05858160/1, lotado na diretoria de fiscalização - dfi, 
para atuarem, respectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto do 
CONTRATO Nº 112/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
da faZENda e o alEXaNdrE dE SilVa diNiZ, que tem como objeto a con-
tratação de consultores individuais (analistas de projetos) para atuarem na 
execução das atividades relativas a gestão de projetos no âmbito do Pro-
jeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii.
art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 727712
Portaria Nº 3133 de 10 de NoVeMBro de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º- dESiGNar os servidores raiMUNdo aUGUSTo cardoSo dE Mi-
RANDA, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, Identificação Funcional n° 
5096987/2, lotado no Gabinete do Secretário, e JoSÉ GUilHErME dE 
SoUZa da MoiTTa KoUrY, auditor fiscal de receitas Estaduais, com iden-
tidade funcional nº 05858160/1, lotado na diretoria de fiscalização - dfi, 
para atuarem, respectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto do 
CONTRATO Nº 114/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
da faZENda e o carloS rENaTo fiEl riBEiro, que tem como objeto a 
contratação de consultores individuais (analistas de projetos) para atua-
rem na execução das atividades relativas a gestão de projetos no âmbito do 
Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii.
art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 727713

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do 5° terMo aditiVo ao coNtrato N° 
047/2017/seFa
Matéria veiculada no Diário Oficial nº 34.740 de 20/10/2021, sob o 
número do Protocolo: 717977
oNde se LÊ:
data da assinatura: 15/10/2021
Leia-se:
data da assinatura: 19/10/2021

Protocolo: 727234

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 112/2021/seFa.
Modalidade: consultor individual nº 003/2021.
objeto: contratação de consultores individuais (analistas de projetos) para 
atuarem na execução das atividades relativas a gestão de projetos no âm-
bito do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - Pro-
fiSco ii.
data da assinatura: 29/10/2021.
Vigência: 22/11/2021 até 21/08/2022.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 8.000,00
Valor Global: r$ 72.000,00
fonte dos recursos: 0131
contratante: Secretaria de Estado da fazenda - cNPJ nº 05.054.903/0001-79.
contratado: alexandre de Silva diniz, cPf nº 602.728.212-68, rG nº. 
2644256 SSP/Pa, residente e domiciliado na rua Timbiras, 1375, Bairro 
Batista campos, cEP: 66033-331, Belém/Pa.
ordenador, em exercício: anidio Moutinho.

Protocolo: 727322
coNtrato: 114/2021/seFa.
Modalidade: consultor individual nº 003/2021.
objeto: contratação de consultores individuais (analistas de projetos) para 
atuarem na execução das atividades relativas a gestão de projetos no âm-
bito do Projeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - Pro-
fiSco ii.
data da assinatura: 04/11/2021.
Vigência: 22/11/2021 até 21/08/2022.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36
Valor Mensal: r$ 8.000,00
Valor Global: r$ 72.000,00
fonte dos recursos: 0131
contratante: Secretaria de Estado da fazenda - cNPJ nº 05.054.903/0001-79.
contratado: carlos renato fiel ribeiro, cPf nº 430.013.512-68, rG nº. 
2156479 SSP/Pa, residente e domiciliado na av. almirante Tamandaré, 
1042, apto. 103 B, Bairro campina, cEP: 66.023-000, Belém/Pa.
ordenador, em exercício: anidio Moutinho.

Protocolo: 727324
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aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 036/2021

a SEfa, através de sua Pregoeira, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço, conforme abaixo:
Objeto: Aquisição de MATERIAIS ELÉTRICO/ELETRÔNICO, a fim de aten-
der as demandas das unidades fazendárias desta Secretaria de Estado da 
fazenda do Pará - SEfa/Pa.
daTa da aBErTUra: 26/11/2021 - as 10:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 08:00 às 14:00, em dias úteis.
aNa corrÊa
Pregoeira

Protocolo: 727259

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3169, 11 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021, e considerando o processo nº 2021/1264076-rESolVE:
coNcEdEr ao servidor dalMi afoNSo caSTElo MoNTES, cargo fis-
cal de receitas Estaduais, Matricula nº 5596181/1, portadora do cPf nº 
21946159204, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.500,00 (Mil 
e Quinhentos Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.500,00 (Mil e Quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEEaT-iP-
Va-iTcd, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de NoVEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Protocolo: 727520

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor de administração, em exercício
PorTaria Nº 3151 de 10 de novembro de 2021 autorizar 6 e 1/2  diárias 
ao servidor faBio BErNardES SaNToS, nº 0591532701, fiScal -a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS, 
objetivo de participar de reuniões para migração do docfront do Siat para 
web, congresso e curso de dW para cEcoMT TaPaJÓS, no período de 
15.11.2021 à 21.11.2021, no trecho Marabá - Belém - Santarém - Marabá.
PorTaria N 3162 de 10 de novembro de 2021 autorizar 14 e 1/2  diárias 
a servidora fraNciNETE SoarES doS SaNToS, nº 0511867001, diGi-
Tador, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  ara-
GUaia, objetivo de prestar serviços administrativos UEcoMT BarrEira 
do caMPo, no período de 16.11.2021 à 30.11.2021, no trecho cecomt 
araguaia - Barreira do campo - cecomt araguaia.
PorTaria Nº de 3163 de 10 de novembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
a servidora fraNcEMarcia fErrEira dE carValHo, nº 0324955701, 
aUX. dE adMiNiSTracao, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TraNS.dE caraJáS, objetivo de realizar levantamento patrimonial na 
UEcoMT carNE dE Sol, no período de 11.11.2021, no trecho Marabá - 
carne de Sol - Marabá.
Portaria Nº 3164 de 10 de novembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor JoSE laZaro MorEira, nº 0325167502, MoToriSTa, co-
ord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS, objetivo 
de conduzir a responsável pela administração da cEcoMT caraJáS, no 
período de 11.11.2021 no trecho Marabá - carne de Sol - Marabá.
Portaria Nº  3165 de 10 de novembro de 2021 autorizar 1 e 1/2  di-
ária a servidora fraNcEMarcia fErrEira dE carValHo, nº 0324955701, 
aUX. dE adMiNiSTracao, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TraNS.dE caraJáS, objetivo de realizar levantamento patrimonial 
na UEcoMT SÃo GEraldo do araGUaia, no período de 12.11.2021  à  
13.11.2021, no trecho Marabá - São Geraldo do araguaia - Jarbas Passa-
rinho - Marabá.
Portaria Nº 3166 de 10 de novembro de 2021 autorizar 1 e 1/2  
diárias ao servidor JoSE laZaro MorEira, nº 0325167502, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS, 
objetivo de conduzir veículo, no período de 12.11.2021 à 13.11.2021, no 
trecho Marabá - São Geraldo do araguaia - Jarbas Passarinho - Marabá.

Portaria Nº 3171 de 11 de novembro de 2021 autorizar 1 e 1/2  
diária ao servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, 
aUdiTor-a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TRÂNSITO, objetivo de verificar o local que será transferido o posto 
fiscal da CECOMT CARAJÁS., no período de 11.11.2021 à  12.11.2021, no 
trecho Belém - Marabá - Belém.

Protocolo: 727396

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo - cerat saNtarÉM
faZ SaBEr ao titular ou representante legal do contribuinte abaixo rela-
cionado, em atenção ao despacho do servidor da cEEaT Micro e Pequenas 
Empresas, ás folhas 97, referente ao processo nº 042015730008773-3 – 
SiMPlES NacioNal-rEViSÃo dESEQUadraMENTo SUB liMiTE, com indi-
cação de que, em razão do acórdão n° 5.951, estes autos estão retornando 
à fase instrutória, ficando o mesmo NOTIFICADO, na forma dos artigos 13, 
14 e 20 da lei n° 6.182/98, podendo o contribuinte apresentar nova mani-
festação no prazo de 30 dias, a contar de 15 dias após a data de publicação 
deste Edital, na sede da cEraT, situada à avenida Mendonça furtado – Nº 
2.797 – fátima – Santarém – Pa.
raZÃo Social  : coMErcial ESTrEla lTda
iNScriÇÃo ESTadUal : 15.171.845-8
ProcESSo  Nº  : 042015730008773-3
GiNa SalES corrEa
coordenadora – cEraT Santarém

Protocolo: 727256
editaL de NotiFicaÇÃo
o ilmº. Sr. fraNciSco aSSiS caroliNo JÚNior, coordenador fazen-
dário da Secretaria de Estado da fazenda-cerat Paragominas, faZ SaBEr 
aos titulares ou representantes legais da firma IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 
inscrição Estadual nº 15.291.809-4, que foi aberta contra a mesma, or-
dEM dE SErViÇo Nº 122021820000030-0, gerando TErMo dE iNÍcio dE 
fiScaliZaÇÃo de mesmo número, oriundo da aÇÃo fiScal dE roTiNa 
OU PONTUAL (período 02/204 a 12/2014), ficando NOTIFICADOS na forma 
do disposto pelo art. 11, da lei nº 6.182, de 30.12.98, arts. 65 e 66 da lei 
nº 5.530, de 13/01/1989, c/c arts. 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto 4676, de 18/06/2001, a apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar da data de publicação deste Edital, à sede da cEraT- ParaGoMi-
NaS, situada à ave. PrESidENTE VarGaS, S/N-cENTro – ParaGoMiNaS/
Pa, a documentação abaixo relacionada.
o não atendimento do presente, no prazo estipulado, culminará na ime-
diata aplicação da penalidade prevista no art.2º, da Lei 6.715/05, ficando 
ciente desde já, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal 
pertinente, visando os interesses do Erário estadual.
-PGdaS
-NoTaS fiScaiS dE SaÍda
MaNoEl SoarES MaToS filHo
auditor fiscal da receita Estadual
fraNciSco aSSiS caroliNo JÚNior
coordenador fazendário

Protocolo: 727585
a ilma. sra. LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGUeira, coorde-
nadora 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 foram lavrados autos 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 a 
interpor impugnação junto a esta coordenação localizada na rodovia Tran-
samazônica, 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 n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei complementar nº 58, de 03 de 
agosto de 2006.
raZÃo Social: PraTa ENXoVaiS lTda
inscrição Estadual: 15.608298-5
aiNf’s 032021510000145-0
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEria
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 727758

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

a ilma. sra. LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGUeira, coordena-
dora da cEraT Marabá, desta Secretaria de Estado da fazenda. faZ SaBEr 
a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio 
tomarem conhecimento, que foi lavrado Auto de Infração e Notificação 
fiscal de Trânsito, decorrente de Termo de apreensão e depósito, contra o 
sujeito passivo abaixo relacionado:

aiNf Tad i.E/cNPJ/cPf SUJEiTo PaSSiVo
492021510000111-8 492021390000049 15.710.175-4 daiVid ViEira da rocHa
812021510000287-6 812020390002877 025.755.782-21 caMila rodriGUES SaNcHES
642021510000190-5 64202139000155 34.467.156/0001-07 roMario loPES da SilVa ME

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
deste edital, de acordo com o que estabelece a lei n.º 6.182, de 30 de de-
zembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 2007, 
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o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
rodovia Transamazônica, Km 05, Quadra Especial, folha 30, Bairro Nova 
Marabá, município de Marabá (PA), findo o qual sujeitar-se-á à cobrança 
executiva do crédito tributário.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 727283

.

.

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso 
(s) abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução 
Normativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribu-
nal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. 
castelo Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNteNte de JULGaMeNto
Em 18/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16284, aiNf nº 
172018510000027-7 , contribuinte aPProacH TEcNoloGia lTda, cNPJ 
nº. 24.376.542/0001-21 ,advogado: aNGElo da SilVa MoraES, oaB/
Pa-25273,
Em 18/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18168, aiNf nº 
082016510003192-6 , contribuinte ProdUToS aliMENTicioS araPoN-
GaS Sa ProdaSa, insc. Estadual nº. 15432790-5
Em 18/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18448, aiNf nº 
042013510001292-5 , contribuinte aldEMiSa JESUS dE oliVEira, cPf 
nº. 32363842200
acÓrdÃos
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8057 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 13792 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 092016510000071-4) coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoN-
TEiro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. NÃo rEcolHiMENTo. oMiSSÃo dE 
SaÍdaS. iMProcEdÊNcia. 1. Escorreita a decisão de Primeira instância 
que declara a improcedência do aiNf quando restar caracterizado erro de 
descrição. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGa-
do Na SESSÃo do dia: 14/10/2021. daTa do acÓrdÃo: 14/10/2021.
acÓrdÃo N. 8056 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 15566 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 012015510015081-7) coNSElHEiro rElaTor: NilSoN 
MoNTEiro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. VENda EM carTÃo dE crÉ-
diTo/dÉBiTo. oMiSSÃo dE SaÍdaS. ProcEdÊNcia. 1. Não caracteriza 
confisco a multa aplicada, em ação fiscal, referente a fato contrário à lei, 
quando atende o limite legal. 2. o cerceamento de defesa só se caracteriza 
quando restar comprovado que o contribuinte foi prejudicado em seu direi-
to de se defender. 3. omissão de saída de mercadorias apuradas através 
de levantamento especifico, elaborado com base na escrita do contribuinte 
e revestido de elementos técnicos e legais, constitui infração à legislação 
tributária estadual e sujeita o contribuinte às penalidades legais. 4. recur-
so conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 14/10/2021. daTa do acÓrdÃo: 14/10/2021.
acÓrdÃo N. 8055 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18454 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 182020510000051-1) coNSElHEiro rElaTor: BrUNo 
TorrES dE SoUZa. EMENTa: icMS. PrEJUdicial dE MÉriTo. ilEGiTiMi-
dadE dE coBraNÇa. dEcadÊNcia. NÃo ocorrÊNcia. aQUiSiÇÃo iN-
TErNa dE ENErGia ElÉTrica. QUEBra dE difEriMENTo. ProcEdÊNcia. 
1. Quando houver quebra de diferimento, o Estado do Pará é sujeito ativo 
para a cobrança do icMS do responsável tributário. 2. Quando não houver 
recolhimento antecipado do tributo devido deve ser observada a regra de 
decadência do art. 173, i, do cTN. 3. o diferimento do icMS nas aquisições 
internas de energia elétrica está restrito à utilização desta no processo pro-
dutivo da empresa. 4. revender energia elétrica adquirida com diferimen-
to de icMS caracteriza quebra deste diferimento, devendo o contribuinte 
recolher o icMS anteriormente devido. 5. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. VoToS coNTrárioS: conselheiros José 
Eduardo da Silva e Nilson Monteiro de azevedo, pelo conhecimento e pro-
vimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo do dia: 14/10/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 14/10/2021.
acÓrdÃo N. 8054 - 2ª cPJ. rEcUrSo N. 17882 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 182016510000604-5) coNSElHEiro rElaTor: BrUNo 
TorrES dE SoUZa. EMENTa: icMS. aQUiSiÇÃo iNTErNa dE ENErGia 
ElÉTrica. QUEBra dE difEriMENTo. 1. o diferimento do icMS nas aqui-
sições internas de energia elétrica está restrito à utilização desta no pro-
cesso produtivo da empresa. 2. revender energia elétrica adquirida com 
diferimento de icMS caracteriza quebra deste diferimento, devendo o 
contribuinte recolher o icMS anteriormente devido. 3. recurso conheci-
do e improvido. dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. VoToS coNTrárioS: 
conselheiros José Eduardo da Silva e Nilson Monteiro de azevedo, pelo 
conhecimento e provimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
14/10/2021. daTa do acÓrdÃo: 14/10/2021.
acÓrdÃo N. 8053 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 17680 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 012014510002353-2) coNSElHEiro rElaTor: dio GoNÇal-
VES carNEiro. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. aQUiSiÇÃo 
dE MErcadoriaS dESTiNadaS ao USo/coNSUMo oU À iNTEGraÇÃo 
do aTiVo fiXo. EMENTa: 1. a aquisição de mercadorias, destinadas ao 
uso/consumo ou à integração ao ativo fixo, efetuada de outra Unidade da 
Federação, configura fato gerador do ICMS – diferencial de alíquota, con-
forme premissa constitucional de eficácia plena e autoaplicável, amparada 
no art. 155, §2º, inciso Vii, alínea “a” e Viii da constituição federal. 2. 
deixar de recolher icMS - diferencial de alíquota, relativa à operação com 
mercadoria, oriunda de outra unidade da federação, destinada a integração 
ao ativo permanente do estabelecimento, constitui infração à legislação tri-

butária e sujeita o contribuinte às cominações legais. 3. recurso conhecido 
e improvido. dEciSÃo: Maioria dE VoToS. VoTo coNTrário: conse-
lheiro Nilson azevedo, pelo conhecimento e provimento do recurso. JUl-
Gado Na SESSÃo do dia: 07/10/2021. daTa do acÓrdÃo: 14/10/2021.
acÓrdÃo N. 8052 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 17678 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 012014510002353-2) coNSElHEiro rElaTor: dio GoNÇalVES 
carNEiro. EMENTa: icMS. rEcolHiMENTo. EXclUSÃo dE ValorES 
iNdEVidoS. iMProcEdÊNcia. 1. correta a exclusão de parte do crédito 
tributário quando, em diligência, a fiscalização reconhece ter considerado 
valores indevidos no levantamento. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 07/10/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 14/10/2021.acÓrdÃo N. 8051 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18528 
– VolUNTário (ProcESSo N. 252020730000192-7) coNSElHEiro rE-
laTor: JoSÉ EdUardo da SilVa. EMENTa: icMS. aUTo dE iNfraÇÃo. 
iMPUGNaÇÃo iNTEMPESTiVa. 1. a impugnação intempestiva não faz ins-
taurar a fase litigiosa do processo administrativo tributário, nos termos do 
art. 20, caput da lei nº 6.182/1998, impondo-se assim o indeferimento da 
peça recursal por lhe faltar pressuposto processual. 2. recurso não conhe-
cido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 30/09/2021. 
daTa do acÓrdÃo: 14/10/2021.
acÓrdÃo N. 8050 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 17922 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 092015510000199-3) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ EdUardo 
da SilVa. EMENTa: icMS. NÃo rEcolHiMENTo. iMProcEdENTE. 1. Es-
correita a decisão de primeira instância que excluiu do crédito tributário 
valores comprovadamente indevidos. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 30/09/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 14/10/2021.
acÓrdÃo N. 8049 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18608 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 092020510000148-9) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ 
EdUardo da SilVa. EMENTa: icMS. cErcEaMENTo dE dEfESa. iNo-
corrÊNcia. PErÍcia TÉcNica. iNdEfErida. diEf. oMiSSÃo dE dadoS. 
iMProViMENTo. 1. o cerceamento de defesa só se caracteriza quando 
restar comprovado que o contribuinte foi prejudicado em seu direito de 
se defender. Preliminar rejeitada. 2. Quando os elementos de provas dos 
autos forem suficientes para julgar o recurso, não há que se falar em perí-
cia técnica. Pedido indeferido por unanimidade. 3. Entregar, com omissão 
de dados, a declaração de informações Econômico fiscal – diEf, constitui 
infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte às cominações le-
gais. 4. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 30/09/2021. daTa do acÓrdÃo: 14/10/2021.
acÓrdÃo N. 8048 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18490 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 372019510000862-9) coNSElHEiro rElaTor: EMilio carloS 
ViEira dE BarroS. EMENTa: icMS. oPEraÇÃo iNTErESTadUal. difE-
rENcial dE alÍQUoTaS. BENS aTiVo iMoBiliZado E USo E coNSUMo. 
TraNSfErÊNcia ENTrE ESTaBElEciMENToS do MESMo TiTUlar. iM-
ProcEdÊNcia. 1. improcede a autuação relativa à transferência de mer-
cadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, consoante decisão de-
finitiva de mérito proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 
julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, 
ou por Seção ou corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, conforme 
o caso, em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. 
2. Não incide icMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para 
outro do mesmo contribuinte, visto não haver a transferência da titulari-
dade ou a realização de ato mercantil. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 07/10/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 07/10/2021.
acÓrdÃo N. 8047 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18486 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 032017510000280-1) coNSElHEiro rElaTor: EMilio carloS 
ViEira dE BarroS. EMENTa: icMS. oPEraÇÃo iNTErESTadUal. difE-
rENcial dE alÍQUoTaS. BENS aTiVo iMoBiliZado E USo E coNSUMo. 
TraNSfErÊNcia ENTrE ESTaBElEciMENToS do MESMo TiTUlar. iM-
ProcEdÊNcia. 1. improcede a autuação relativa à transferência de mer-
cadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, consoante decisão de-
finitiva de mérito proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 
julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, 
ou por Seção ou corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, conforme 
o caso, em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. 
2. Não incide icMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para 
outro do mesmo contribuinte, visto não haver a transferência da titulari-
dade ou a realização de ato mercantil. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 07/10/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 07/10/2021.
acÓrdÃo N. 8046 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 16204 – VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N. 012017510001026-2) coNSElHEiro rElaTor: BrUNo Tor-
rES dE SoUZa. EMENTa: icMS. PrEliMiNar dE NUlidadE. EXTraPola-
ÇÃo dE ordEM dE SErViÇo. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. NÃo rEco-
LHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Preliminar de fiscalização indevida 
não acatada devido o relatório preceituado no art. 5º, ii, b, da iN 24/2010 
dever ser dirigido à dfi e não ao contribuinte. Preliminar rejeitada. de-
cisão unânime. 2. a extrapolação da ordem de Serviço para a conclusão 
dos trabalhos de auditoria fiscal não gera nulidade do AINF, mas apenas 
restabelece ao contribuinte a oportunidade de denunciar espontaneamen-
te. Preliminar rejeitada. decisão por maioria de votos. Voto contrário do 
conselheiro Nilson azevedo. 3. deve ser retirado do cálculo do icMS devido 
as notas fiscais de mercadorias que entraram no Estado em período pos-
terior compreendido na ordem de Serviço. 4. deixar de recolher o icMS 
de mercadoria sujeita a antecipação na entrada em território paraense 
configura infração à legislação tributária estadual e sujeita o contribuinte 
às penalidades legais. 5. recurso conhecido e parcialmente provido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 07/10/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 07/10/2021.
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acÓrdÃo N. 8045 - 2ª cPJ rEcUrSo N. 18510 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 812018510000451-2) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ EdUardo 
da SilVa. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. dEScriÇÃo da 
ocorrÊNcia iNcoMPaTÍVEl coM aS ProVaS MaTEriaiS. iMProcEdÊN-
cia. 1. correta a decisão singular que declarou a improcedência do auto 
de infração, quando a descrição da infrigência é incompatível com as pro-
vas materiais, sendo, portanto, improcedente o aiNf. 2. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
07/10/2021. daTa do acÓrdÃo: 07/10/2021.
acÓrdÃo N. 8044 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18508 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 812018510000325-7) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ EdUardo 
da SilVa. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo Na ENTrada. dEScriÇÃo da 
ocorrÊNcia iNcoMPaTÍVEl coM oS faToS. iMProcEdÊNcia. 1. Escor-
reita a decisão de primeira instância que declara improcedente a cobrança 
do crédito do aiNf, quando for constatada a incompatibilidade entre a des-
crição da ocorrência e a situação fática. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 07/10/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 07/10/2021.
acÓrdÃo N. 8043 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 18500 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 262017510002960-9) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ EdUar-
do da SilVa. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo ESPEcial. dEScriÇÃo da 
ocorrÊNcia iNcoMPaTÍVEl coM oS faToS. iMProcEdÊNcia. 1. Escor-
reita a decisão de primeira instância que declara improcedente a cobrança 
do crédito do aiNf quando for constatado a incompatibilidade entre a des-
crição da ocorrência e a situação fática. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 07/10/2021. daTa 
do acÓrdÃo: 07/10/2021.
acÓrdÃo N. 8042 - 2ª cPJ.rEcUrSo N. 17864 – dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N. 262017510002959-5) coNSElHEiro rElaTor: JoSÉ EdUardo 
da SilVa. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTa. dEScriÇÃo da 
ocorrÊNcia E iNfriNGÊNcia iNcoMPaTÍVEl coM a SiTUaÇÃo fáTica. 
iMProcEdÊNcia. 1. correta a decisão singular que declarou improcedente 
o auto de infração, quando constatado vício insanável relativo à incom-
patibilidade entre a descrição da ocorrência infracional, a capitulação da 
infringência e a situação fática. 2. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 07/10/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 07/10/2021.

Protocolo: 727609
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101001279 de 11/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007090/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Manoel Hugo de lima – cPf: 105.673.302-06
Marca: VW/T croSS TSi 200 aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001281 de 11/11/2021 - 
Proc n.º 102021730002361/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: rene Matias Benjo – cPf: 017.250.032-01
Marca: VW/Gol 1.6 4P Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005812, de 11/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007250/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: alexandre Macedo da Silva – cPf: 373.478.102-72
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6/Pas/automovel/9BWdB05U6dT217702
Portaria n.º202104005814, de 11/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007247/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: claudomiro freire do Nascimento – cPf: 049.760.962-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli18 cVT/Pas/automovel/9BrBlWHEXH0094850
Portaria n.º202104005816, de 11/11/2021 - 
Proc n.º 122021730001764/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: Silvio cesar Moura do Nascimento – cPf: 579.277.072-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS PrEc aT/Pas/automovel/8aP359a23lU070875
Portaria n.º202104005818, de 11/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007254/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: Hamilton rocha da Silva filho – cPf: 001.498.872-05
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT/Pas/automovel/9BrB29BT4l2253886
Portaria n.º202104005820, de 11/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007256/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: francis cristovao leoncy Teixeira – cPf: 040.165.132-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT9f2067927

Portaria n.º202104005822, de 11/11/2021 - 
Proc n.º 2021730006486/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: Maraysa ferreira Goncalves – cPf: 750.399.152-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWdG45U1MT076370
Portaria n.º202104005824, de 11/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007189/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: Mario Maciel aleixo – cPf: 038.163.702-68
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS S MT/Pas/automovel/94dfcaP15MB414013
Portaria n.º202104005826, de 11/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007258/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: Nazareno de Jesus andrade da cruz – cPf: 372.277.002-59
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0lG126264

Protocolo: 727560

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 36/2021
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará nos termos 
da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Solução integrada de Serviços Geren-
ciados de Segurança lógica padrão Mcafee e MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa, 
corrETiVa, sustentação e operação do ambiente, com fornecimento de 
peças de reposição, no modelo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 
dias por ano, por 36 meses, conforme especificações e condições exigidas 
no edital e demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 06/12/2021
Horário: 10h (Horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 12/11/2021, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte 
centavos) por folha (conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 do 
BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém - Pará, 12 de novembro de 2021.
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 727707

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 147/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, 
para tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado 
abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
Polo ii

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

lEoNardo BENEdiTo Sarraf caETaNo 86° Tv. Mário curica, nº 326 – centro
Breves/Pa

Polo iV

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

lUcaS da SilVa alMEida 77° Tv lauro Sodré, nº 486 - Jaqueira - Tucurui/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 12 de novembro de 2021

Protocolo: 727724
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 958 de 10 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/1266880.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar 01.11.2021, o contrato administrativo do servidor 
EVadro MaTHEUS PaNToJa PErEira, matrícula nº 5918130/2, cargo MÉ-
dico, lotado HoSPiTal rEGioNal dE caMETá.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
10.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Portaria N° 959 de 10 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/1266880.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar 01.11.2021, o contrato administrativo do servidor 
MarcElo doS SaNToS QUarESMa, matrícula nº 5913762/2, cargo EN-
fErMEiro, lotado HoSPiTal rEGioNal dE caMETá.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
10.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 727260
Portaria N° 1255 de 08 de NoVeMBro de 2021

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, pu-
blicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1046790.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor ViTor dE NaZarÉ GoMES da coSTa, cargo aGEN-
TE dE PorTaria, matrícula n° 5176689/1, do 6º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE para a diViSÃo dE coMPraS E PaTriMÔNio.

Portaria N° 1256 de 10 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, pu-
blicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/859371.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora lUcilÉa criSTiNa SilVa BiTENcoUrT, cargo aS-
SiSTENTE Social, matrícula n° 5875536/2, do laBoraTÓrio cENTral 
para o dEParTaMENTo dE dESENVolViMENTo da rEdE aSSiSTENcial, 
com atuação na Coordenação Estadual de Pessoa com Deficiência – CE-
PEd/ddra.

Portaria N° 1257 de 10 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, pu-
blicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1203850.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora lENE criSTiNa rodriGUES frEiTaS, cargo adMi-
NiSTrador, matrícula n° 5892415/1, da diViSÃo dE coMPraS E PaTri-
MÔNio para o dEParTaMENTo dE EPidEMioloGia.

Portaria N° 1258 de 10 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, pu-
blicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1242113.
rESolVE:
REMOVER, para fins de regularização funcional, a servidora ANA MARIA 
liMa do ESPÍriTo SaNTo, cargo MÉdico, matrícula n° 5115426/1, do 
cENTro dE SaÚdE - PEdrEira para o 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
10.11.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SES-
Pa

Protocolo: 727613
PorTaria Nº 985 dE 05 dE NoVEMBro dE 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, bem como o teor 
dos processos de n° 2021/1264953.

coNSidEraNdo o que dispõe o decreto Estadual nº. 1.338 de 31/07/2015 
art. 34-a, em observância aos arts. 32 a 34 da lei nº. 5.810/94, que dis-
põe obre o cumprimento do estágio probatório de servidor público civil, 
ocupante de cargo de provimento efetivo;
CONSIDERANDO ainda, o parecer conclusivo final apresentado pela Co-
missão Especial de avaliação de desempenho – cESad/11º crS, instituída 
pela PorTaria Nº 721 de 14.08.2014.
rESolVE:
HoMoloGar, avaliação de desempenho do Estágio Probatório, do(a) ser-
vidor(a) relacionado(a) abaixo, considerando(a) apto(a) para exercer o 
cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.
 

MaTrÍcUla NoME carGo loTaÇÃo coNcEiTo

57766376/2 lUÍS SErGio MaToS doS 
SaNToS MÉdico 11º crS EXcElENTE

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
05.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 727602
Portaria Nº 0961 de 11 de NoVeMBro de 2021

o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1286149.
r E S o l V E:
cESSar, a contar de 03/11/2021, os efeitos na Portaria coletiva n° 
0503/2016, publicada no doE nº 33.141 de 06/06/2016, que autorizou a 
servidora lUciaNa dE liMa diaS Prado, cargo coNTador, matrícula nº 
54197170/2, a perceber Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 
60% (Sessenta por cento) do vencimento base.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 
11.11.2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 727577
Portaria N.º 1028  de  08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 683 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela Portaria n.º 951 de 12 de novembro de 2020, publicada no 
d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020 ; redesignado pela Portaria 
82 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 384 de 16 de março de 2021, publicado no 
doE 34.523 de 18/03/2021 e prorrogado pela portaria n.º 483 de 17 de 
maio de 2021e redesignado pela Portaria n.º 675 de 06 de julho de 2021. 
Prorrogado pela portaria n.º 862 de 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 388/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/435981, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio HENri-
QUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes Myrian 
Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José Henrique cardo-
so de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727940
Portaria N.º 1023 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 663 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020 e 
prorrogado pela Portaria n.º 932 de 11 de novembro de 2020, publicada no 
d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
063 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 364 de 16 de março de 2021, publicado no 
doE 34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela portaria 489 de 17 de maio 
de 2021, redesignado pela PorTaria Nº 655 de 06 de junho de 2021. 
Prorrogado pela portaria n.º 848 de 08 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação de prazo da comissão Per-
manente de Processo administrativo disciplinar constante no memo. nº 
383/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2006/53627 e anexos, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
MYriaN WaNESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
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suplentes flávio Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de nobembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727927
Portaria N.º 1021 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 675 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 943 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n.° 34.407, de 16/11/2020; redesignado pela Portaria 75 de 15 
Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado 
pela portaria 376 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 490 de 17 de maio de 2021 e 
redesignado pela PorTaria N.º 644 de 06 de julho de 2021. Prorrogado 
pela PorTaria N.º 873 dE 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação de prazo da comissão Per-
manente de Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 
381/2021.
r E S o l V E:
i – redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2016/21216 e anexos, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
suplentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727933
Portaria N.º 1012 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 690 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 958 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
090 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 390 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 475 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria Nº 653 de 06 de julho de 2021. 
Prorrogado pela PorTaria N.º 860 de 08 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 372/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2017/175198, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de outubro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 727905
Portaria N.º 1019 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 672 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, prorrogada 
pela PorTaria N.º 940 de 11 de novembro de 2020. publicada no d.o.E. 
n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 72 de 
15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado 
pela portaria 373 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 
de 18/03/2021, prorrogado pela Portaria 782 de 17 de maio de 2021 e 
redesignado pela PorTaria N.º 650 de 06 de julho de 2021. Prorrogado 
pela PorTaria N.º 865 de 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 379/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2015/444661 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-

Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN 
WaNESSa MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com 
os suplentes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727911
Portaria N.º 1027 de  08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 678 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 946 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
078 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 379 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 465 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 652 de 06 de julho de 2021. 
Prorrogado pela PorTaria N.º 867 de 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 387/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/266937, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula n° 57191242/1 José Henrique cardo-
so de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727914
Portaria N.º 1024 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 667 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 936 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
067 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 368 de 16 de março de 2021, publicado no 
doE 34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela Portaria 459 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 643 de 06 de julho de 2021. 
Prorrogado pela PorTaria N.º 854 de 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 384/2021.
r E S o l V E:
i – redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2013/154481, composta pelos servidores: iraNY 
do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio 
HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE da 
coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes 
Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José Henrique 
cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, ma-
trícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregu-
laridades processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727921
Portaria N.º 1014 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 696 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, prorrogada 
pela PorTaria N.º 964 de 12 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. 
n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 096 de 
15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado 
pela portaria 396 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 469 de 17 de maio de 2021. 
redesignado pela portaria 661 de 06 de julho de 2021. Prorrogado pela 
PorTaria N.º 877 de 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 374/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apura-
ção dos fatos no Processo nº 2017/550779, composta pelos servidores: 
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iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN 
WaNESSa MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com 
os suplentes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 727849
Portaria N.º 1068 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 711 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, prorrogada 
pela PorTaria N.º 974 de 12 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. 
n° 34.407 de 16 de novembro de 2020;  redesignado pela Portaria 106 de 
15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34,468 de22/01/2021; redesignado 
pela portaria 406 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021.prorrogado pela PorTaria N.º 474  de 17 de maio  de 2021, 
redesignado pela portaria 666 de 06 de julho de 2021. Prorrogado pela 
PorTaria N.º 849 de 08 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 368/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2018/198642, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de Novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 727841
Portaria N.º 999 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 676 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 944 de 11 de novembro de 2020. publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
76 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 377 de 16 de março de 2021, publicado no 
doE 34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela portaria 464 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 647 de 06 de julho de 2021. 
Prorrogado pela portaria 866 de 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 359/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2016/203834, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio HENri-
QUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes Myrian 
Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José Henrique cardo-
so de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727845
Portaria N.º 1001 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 689 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 957 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
089 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021 
redesignado pela portaria 389 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela portaria 458 de 17 de maio de 
2021. redesignado pela portaria 662 de 06 de julho de 2021, prorrogado 
pela portaria 878 de 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 361/2021.
r E S o l V E:
i – redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 

dos fatos no Processo nº 2017/100250 e anexos, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
suplentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727856
Portaria N.º 1004 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 674 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 942 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
074 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 375 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021. Prorrogado pela PorTaria N.º 463 de 17 de maio 
de 2021. resignado pela portaria  645 de 06 de Julho de 2021, prorrogado 
pela portaria PorTaria N.º 864 de 08 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante na memo. nº 364/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2015/509780, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727866
Portaria N.º 1002 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 670 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 938 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
70 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 371 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 461 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 648 de 06 de julho de 2021. 
Prorrogado pela PorTaria Nº 858 de 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 362/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2015/90385 e anexos, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
suplentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727873
Portaria N.º 1011 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 687 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n ° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 955 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n ° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
86 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela Portaria 387 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 478 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 656 de 06 de julho de 2021. 
Prorrogado pela PorTaria N.º 846 de 10 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 371/2021.
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r E S o l V E:
i – redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2017/36749, composta pelos servidores: iraNY 
do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio 
HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE da 
coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes 
Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José Henrique 
cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, ma-
trícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregu-
laridades processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727880
Portaria N.º  1000 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 688 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, prorrogada 
pela PorTaria N.º 956 de 12 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. 
n.° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 087 de 
15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado 
pela portaria 388 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 481 de 17 de maio de 2021. 
redesignado pela PorTaria N.º 658 de 06 de julho de 2021. Prorrogado 
pela portaria 876 de 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. 360/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2017/38152 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN 
WaNESSa MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com 
os suplentes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727889
Portaria N.º 1006 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 702 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 970 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
102 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 402 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria N.º 460 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria Nº 679 de 06 de julho de 2021, 
prorrogado pela PorTaria N.º 861 de 08 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. Nº 366/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2019/162208, composta pelos servidores: iraNY do 
Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; MYriaN Wa-
NESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaNGE da coSTa 
PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes flávio 
Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José Henrique car-
doso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, matrícula 
nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregularidades 
processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727895
Portaria N.º 1017 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 704 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, prorrogada 
pela PorTaria N.º 972 de 12 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. 
n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 104 de 
15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado 
pela portaria 404 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 480 de 17 de maio de 2021,  
redesignado pela portaria 665 de 06 de julho de 2021. Prorrogado pela 
PorTaria N.º 856 de 08 de setembro de 2021.

coNSidEraNdo o pedido de resignação da comissão Permanente de Pro-
cesso administrativo disciplinar constante no Memo nº 377/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2018/50572 e anexos, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
suplentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727898
Portaria N.º 1003 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 665 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.347 de 17 de setembro de 2020 e 
prorrogado pela PorTaria N.º 934 de 11 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 17 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
065 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 366 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria N.º 477 de 17 de maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 684 de 06 de julho de 2021, 
prorrogado pela PorTaria N.º 847 de 10 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no memo. nº 363/2021.
r E S o l V E:
i – redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2020/841318, composta pelos servidores: iraNY 
do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; fláVio 
HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaNGE da 
coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os suplentes 
Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José Henrique 
cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles lins, ma-
trícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as irregu-
laridades processadas nos autos supra referido, em tudo se observando o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 727900
Portaria N.º 1026 de  08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 677 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, prorrogada 
pela PorTaria N.º 945 de 12 de novembro de 2020. publicada no d.o.E. 
n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 77 de 
15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado 
pela portaria 378 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 
18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 484 de 17 de maio de 2021, 
redesignado pela PorTaria Nº 654 de 06 de Julho de 2021. Prorrogado 
pela PorTaria N.º 853 de 08 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 386/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2016/251577 e anexos, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
fláVio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e SolaN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
suplentes Myrian Wanessa Moraes de Souza, matrícula nº 5830370/3, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727907
Portaria N.º 1025 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 668 de 14 de Setembro de 
2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, PorTaria 
N.º 937 de 11 de novembro de 2020, publicada no d.o.E. n.° 34.407 de 
16 de novembro de 2021; redesignado pela Portaria 068 de 15 Janeiro de 
2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; redesignado pela portaria 
369 de 16 de março de 2021, publicado no doE 34.523 de 18/03/2021, 
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prorrogado pela portaria 487 de 17 de maio de 2021 e  redesignado pela 
PorTaria N.º 667 de 06 de julho de 2021. Prorrogado pela PorTaria N.º 
863 de 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo. nº 385/2021.
r E S o l V E:
i - redesignar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o pra-
zo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração dos 
fatos no Processo nº 2014/314367 e anexos, composta pelos servidores: 
iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; flá-
Vio HENriQUE lEoNardi fraNco matrícula n° 57191242/1 e MYriaN 
WaNESSa MoraES dE SoUZa, matrícula nº 5830370/3, juntamente com 
os suplentes Solange da costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referido, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727945
Portaria N.º 1009 de 08 de NoVeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 713 de 14 de Setembro 
de 2020, publicada no d.o.E. n° 34.347 de 17 de setembro de 2020, 
prorrogada pela PorTaria N.º 976 de 12 de novembro de 2020, publicada 
no d.o.E. n° 34.407 de 16 de novembro de 2020; redesignado pela Portaria 
108 de 15 Janeiro de 2021, publicada no doE 34.468 de 22/01/2021; 
redesignado pela portaria 408 de 16 de março de 2021, publicado no doE 
34.523 de 18/03/2021, prorrogado pela PorTaria Nº 498 de 17 de Maio 
de 2021 e redesignado pela PorTaria N.º 646 de 06 de julho de 2021. 
Prorrogado pela PorTaria N.º 874 de 11 de setembro de 2021.
coNSidEraNdo o pedido de redesignação da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar constante no Memo nº 369/2021.
r E S o l V E:
i – redesignar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/11/2021, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da sobredita comissão de apuração 
dos fatos no Processo nº 2013/473769 e anexos, composta pelos servido-
res: iraNY do Socorro oliVEira da SilVa, matrícula nº 54189539/1; 
MYriaN WaNESSa MoraES dE SoUZa matrícula n° 5830370/3 e SolaN-
GE da coSTa PEdroZa, matrícula nº 57197565/1, juntamente com os 
suplentes flávio Henrique leonardi franco, matrícula nº 57191242/1, José 
Henrique cardoso de Paula, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Telles 
lins, matrícula nº 723550/3, para sob a presidência do primeiro, apurar as 
irregularidades processadas nos autos supra referidos, em tudo se obser-
vando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 08 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 727951
Portaria N° 990 de 11 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 2021/163887, que trata da aquisição de 
Veículos ambulância Tipo “a”, “B”, “c” e “d” pela SESPa;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1232683
rESolVE:
i - coNSTiTUir, comissão responsável pelo recebimento das ambulâncias 
oriundas do Pregão Eletrônico SrP nº 063/SESPa/2021, atas de registro 
de Preços nº 076, 077 e 078/2021, no âmbito desta Secretaria.
ii - dESiGNar os (as) servidores (as) relacionados (as) a seguir para, sob 
a presidência do primeiro, comporem a referida comissão:
• JEFERSON NERY MONTEIRO TORRES, matrícula nº 5955735/1;
• RENATO MARCELO DE OLIVERA FLORES, matrícula nº 5955922/1;
• ETIANE DE SOUZA FERREIRA, matrícula nº 54194776/1
iii - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Em 11 de novembro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 727774
Portaria Nº 987 de 11 de NoVeMBro de 2021

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
considerando a solicitação da comissão Permanente de Sindicância/Nível 
central/SESPa nos termos do ofício nº 026/2021 da cPS ii/Nc/SESPa;
rESolVE:
i - determinar a continuidade dos trabalhos relativos à Sindicância ad-
ministrativa nº 2021/871775 e anexo nº 2020/1082112, a qual apura 
eventuais irregularidades no recebimento de plantões extras, plantões de 
sobreaviso e plantões de coordenação pelos servidores lotados no Hospital 
regional de Tucuruí/Pa, nos termos do 199, art. 201 e 202 da lei Estadual 
Nº 5.810/1994;
ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) 
dias;

iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual;
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 11 de novembro de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 727776

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: MarTa raMoS doS SaNToS
cargo do Servidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Vigência: 05.11.2021/03.05.2022.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: lUNa alVES da MoTa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 12.11.2021/11.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 727251
coNtrato de GestÃo Nº 007/sesPa/2021

ProcESSo N°: 2021/799423
objeto: o presente contrato de Gestão tem por objeto estabelecer o com-
promisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalizando e exe-
cução das ações e serviços de saúde, no Hospital Jean Bitar, com a pac-
tuação de indicadores de qualidade e resultado, em regime de 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita, exclu-
siva, aos usuários do Sistema Único de Saúde- SUS, em conformidade com 
os anexos a seguir elencados, que integram o presente instrumento, para 
todos os fins de direito:
1. anexo i- Plano de Trabalho/descrição de serviços (Meta Quantitativa)
2. anexo ii- indicadores de Qualidade;
3. anexo iii- Sistema de Pagamento (Meta Qualitativa);
4. anexo iV - relatório contábil e financeiro;
5. anexo V- Termo de cessão de Uso de Bens Móveis e;
6. anexo Vi- Termo de cessão de uso de Bem imóvel:
data da assinatura: 10/11/2021
Valor: r$ 46.158.696,00 (quarenta e seis milhões, cento e cinquenta e oito 
mil, seiscentos e noventa e seis reais)
Vigência: 10/11/2021 até 10/10/2022
orçamento: atividade: 8877; Elemento de despesa: 335043; fonte: 
0103/0149/0349/0101.
contratado: iNSTiTUTo NacioNal dE dESENVolViMENTo Social E HU-
MaNo-iNdSH
Endereço: rua conego Jerônimo Pimentel, 543, Bairro Umarizal, Belém/
Pa cEP: 66.055-00
cNPJ: 23.453.830/0015-75
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros – Secretário adjunto 
de Gestão administrativa.

Protocolo: 727812

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1.456 de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 8957;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora JaiaNE roSaME oliVEira dE SoUSa fraNco, 
id. funcional nº 5940380/1, ocupante do cargo de farmacêutico, lo tada 
no 11º centro regional de Saúde - Marabá, 180 (cento e oitenta) dias de 
licença à maternidade, no período de 03 de novembro de 2021 a 01 de 
maio de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 03 de novembro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 11/11/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 727765



36  diário oficial Nº 34.764 Sexta-feira, 12 DE NOVEMBRO DE 2021

errata
.

errata da publicação referente ao convênio nº 03/2019 celebrado 
com o Hospital Geral de Bragança sob o protocolo de nº 476885 publicado 
no doE nº 33989 de 23/09/2019.
oNde se LÊ: 19/09/2019 a 18/09/2021
Leia-se: 19/09/2019 a 18/09/2024

Protocolo: 727473

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 088/sesPa/2021

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à ma-
téria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo 
prosseguimento dos autos para as próximas fases, HoMoloGo o PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 088/SESPa/2021, no valor total de r$ 17.448.400,00 
(dEZESSETE MilHÕES, QUaTrocENToS E QUarENTa E oiTo Mil E QUa-
TrocENToS rEaiS).
oBJETo: contratação de empresa especializada em transporte aeromédi-
co, visando atendimento da divisão da regulação do acesso à assistência/ 
central Estadual de regulação/ Tratamento fora de domicílio – Tfd, a 
fim de atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde Pública – 
SESPa, com a possibilidade de voos simultâneos. as aeronaves deverão 
ser habilitadas para a realização de VooS diUrNoS E NoTUrNoS por ifr 
– regras de Voo por instrumentos, homologada pela agência Nacional de 
aviação civil – aNac, para realização de transporte aéreo de pacientes en-
tre diferentes municípios do Estado do Pará e entre capitais brasileiras, sob 
demanda exclusiva da central Estadual de regulação da SESPa, com base 
obrigatoriamente, sediada, conforme tabela descrita no item 1.2. do Edital.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):
BraSil Vida TaXi aErEo lTda, cNPJ Nº 06.234.656/0001-55, foi a ven-
cedora dos itens: 01 e 02, pelo critério de menor preço por item, no total 
de r$ 17.448.400,00;
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 088/SESPa/2021: r$ 
17.448.400,00 (dEZESSETE MilHÕES, QUaTrocENToS E QUarENTa E 
oiTo Mil E QUaTrocENToS rEaiS).
Belém (Pa), 11 de novembro de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 727926

.

.

FÉrias
.

Portaria coLetiVa N.º 1.404 de 11 de NoVeMBro de 2021.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/ 03.04.96,
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta SESPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de JaNEiro 2022.

MaTricUla SErVidorES EXErcicio PEriodo dE 
GoZo

57191179/1 acaUHaN SaldaNHa dE aNdradE 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54189828/2 adElia Maria doS SaNToS cardoSo 
oliVEira 2019/2020 03/01/2022 a 

01/02/2022

57193781/1 adi MarcUS raMoS dE oliVEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57205665/1 adriaNa SaNToS dE alBUQUErQUE 2019/2020 01/01/2022 a 
15/01/202

57207270/1 adriaNa SaNToS dE MoUra 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54181059/2 adriaNa SiMoES SiMoES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57220667/4 adriaNa SoUSa TaPaJoS 2020/2021 17/01/2022 a 
31/01/2022

57190981/1 adriaNo loBaTo frEiTaS 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5900752/1 adricElMa cardoSo SilVa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

73504323/1 adriEllY Maiara dE oliVEira PiMENTEl 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54184793/4 alaiNE JoSE araUJo da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5955278/1 alaN cUNHa dE aViZ 2020/2021 04/01/2022 a 
02/02/2022

57190883/1 alBErTo dE aZEVEdo foNSEca 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57174661/2 aldo BarBoSa liMa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5901412/1 alESSaNdra NadrEa dE SoUSa SilVa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5938735/2 alEX oliVEira doS PaSSoS 2020/2021 17/01/2022 a 
26/01/2022

55590107/1 alEXaNdrE fErrEira dE oliVEira 01/08/2020 a 
31/07/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5895919/1 aliNE dE oliVEira PiNTo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57190727/1 aliNE dE PaUla carNEiro da SilVa 2019/2020 02/01/2022 a 
31/01/2022

57205455/1 aloNSo loPES doS SaNToS 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57234416/1 alTair caNdido da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

3157210/1 aNa carMEN aTaidE SiQUEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5955978/1 aNa caroliNY do NaSciMENTo PiNHo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54190002/1 aNa claUdia PalHETa SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57191125/1 aNa claUdia SaNToS MiraNda 2021/2022 03/01/2022 a 
17/01/2022

57195648/2 aNa claUdia ViEira NUNES 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

121118/1 aNa clEidE SoUSa da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57234807/1 aNa flaVia raMoS MarTiNS 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57175245/2 aNa liGia BraGa coUTo 2021/2022 10/01/2022 a 
24/01/2022

5088704/1 aNa lUZia PErEira doS SaNToS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54190115/1 aNa PaTricia PErEira daMaScENo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57190463/1 aNa PaUla GoNcalVES cErVEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54190964/1 aNa PaUla MaciEl foro 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5891547/3 aNa PaUla PErEira dE SoUZa do NaSci-
MENTo 2020/2021 03/01/2022 a 

14/01/2022

54191375/1 aNa raQUEl SaNToS MiraNda 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54190635/1 aNa riTa carNEiro Maia 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57224670/1 aNa SoarES da SilVa E SilVa 2020/2021 01/01/2022 a 
30/01/2022

54194027/1 aNdErSoN do carMo coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54190552/1 aNdErSoN ricardo PiNHo liMa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57191016/3 aNdrEa da SilVa GoNcalVES 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

54189248/2 aNdrEa fErrEira SilVEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5891540/1 aNdrEa lidicE do NaSciMENTo SoUZa 
QUEiroZ 2020/2021 03/01/2022 a 

17/01/2022

54194716/1 aNdrEa VEra da SilVa coSTa 2019/2020 17/01/2022 a 
15/02/2022

54193803/1 aNdrEia oliVEira corrEa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57224682/1 aNdrEia VaNdEiSE lEoWEcKE GoNZaGa 2019/2020 01/01/2022 a 
30/01/2022

57191596/2 aNdrEZa criSTiNa riBEiro diaS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

2009447/1 aNGEla criSTiNa laGo PiNTo crUZ 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5150647/1 aNGEla doS SaNToS SoUSa 2020/2021 10/01/2022 a 
08/02/2022

5939023/2 aNGEla SaNdra SoUZa caNTo 2020/2021 01/01/2022 a 
30/01/2022

98817/1 aNToNia Maria BarBoSa fErrEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54192646/3 aNToNia PiNHEiro do NaSciMENTo 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5913118/1 aNToNildE MarcEliNa arrUda dE Sa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

726656/1 aNToNio carloS caMPoS da SilVa 13/06/2020 a 
12/12/2020

03/01/2022 a 
22/01/2022

5143365/2 aNToNio carloS NaZarE MoNTEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
31/01/2022

57234080/1 aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022
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5296307/1 aNToNio carloS SoUZa E SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206704/1 aNToNio iSMaEl BarroS do carMo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

85324/1 aNToNio SilVio GaMa doS SaNToS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

2057778/2 arNaldo da SilVa faYal 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5910030/2 aUrilENE Gaia BarroSo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57207813/1 aVila JUNior dE SoUSa aMaral 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206326/1 BarBara arETHa carNEiro alMEida 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5705304/1 BENEdiTo JoSE dE liMa da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5817544/7 BENoNildE da coNcEicao caSTro dE 
carValHo 2021/2022 10/01/2022 a 

24/01/2022

54183587/2 calil carValHo JUNior 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57225748/2 caMila lira doS SaNToS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

55587171/2 caMila MaciEl MarTiNS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206475/1 carloS aNToNio MoraES 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

6114210/3 carMEliTa rodriGUES PiNTo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

724262/1 carMEM lUcia dE oliVEira MaGalHaES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5230187/1 cElia rEGiNa dE araUJo raMoS 2021/2022 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206472/1 cEliValda NEVES riBEiro 2020/2021 02/01/2022 a 
16/01/2022

57190874/1 ciBElE MEirElES fiGUEirEdo 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

55587862/2 ciBEllE criSTiNa rEiS dE MoUra 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57190537/1 ciNTia cardoSo da TriNdadE 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

722898/1 claUdEMir JoSE BorGES da SilVa 2021/2022 18/01/2022  a 
16/02/2022

5092906/1 claUdia liSBoa da coNcEicao 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5569397/2 claUdia rEGiNa ViEira MaToS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57210064/1 claUdiaNa raBElo coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57201663/1 claUdio lEVi doS SaNToS MaScarENHaS 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5896126/1 claUdSoN rENaN doS rEiS GoUVEa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54191971/1 clEBEr daNiEl SoarES da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5919989/3 clEBia KaariNa NaSciMENTo doS SaNToS 2019/2020 27/12/2021 a 
16/01/2022

5958010/1 clEci rodriGUES da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57211883/1 clEidiaNE PoMPEU ViaNa 2021/2022 07/01/2022 a 
05/02/2022

57206720/3 coNcEicao Socorro PaNToJa doS SaNToS 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

54196328/1 criSTiaNa PiNTo oliVEira coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57191719/2 criSTiaNE aNdrEa oliVEira da SilVa 
MESQUiTa 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

57197322/1 criSTiaNE doS SaNToS BaTiSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

55589001/2 criSTiNa aUGUSTa SilVa da roSa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54190949/1 criSTiNa do ESPiriTo SaNTo Maia 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54188159/2 criSTiNa Maria MaUES da coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5130786/1 criSToValdo JEroNiMo da SilVa MoNTEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57193731/1 cYNTHia daS GracaS SaNToS BiTTENcoUrT 2020/2021 03/01/2022 a 
17/01/2022

5094305/1 daciNo BarBoSa da SilVa MiraNda 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54182981/2 daiSE clENES da SilVa fErNaNdES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54192905/1 daiSY Maria aMaral coSTa SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

94803/1 dalVa da cUNHa MoraES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5431034/3 dalVa E SilVa MarTiNS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5908599/1 daMiao riBEiro dE MENdoNca 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5945859/3 daNiEl MEdEiroS do laGo foNToUra 2020/2021 03/01/2022 a 
17/01/2022

5955237/1 daNiEl ToBElEM MaUES fErrEira 2020/2021 01/01/2022 a 
30/01/2022

55587427/5 daNiEla carValHo MariNHo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57205062/1 daViS oliVEira dE SoUSa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5955283/1 dEBora NUNES SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54193821/1 dEiMENSoN MorEira caMPoS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54195136/1 dENilSoN SilVa da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57192715/1 dENiZE cHaGaS dE fraNca 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54190001/1 dEUSaNi SoarES ViEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54192347/2 dEUZiNETE da SilVa caMPoS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54189013/1 diaNa Maria da coNcEicao rodriGUES do 
NaSciMENTo Maia 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

57192704/1 diaNa MoraES dE SoUZa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206898/2 diEllY doS SaNToS TENorio 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5825555/2 dilSoN MarcoS PiNTo dE SoUZa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57192908/1 diNaMara coiMBra doS SaNToS TUMa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57192908/2 diNaMara coiMBra doS SaNToS TUMa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5091918/3 dJaciValdo aNdradE doS SaNToS 2021/2022 14/01/2022 a 
12/02/2022

5860229/2 dora rUSSEll Molica 2020/2021 03/01/2022 a 
22/01/2022

57173277/1 doriVal aVElar doS SaNToS 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5221110/1 dUlciNEa Maria loPES alVES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5146658/1 dUrValiNa SErrao PiNTo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5290830/3 EdGard fErNaNdo dE MiraNda PErEira 
NETo 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

57190438/1 Edila adriENE Maia roBErT 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57190871/1 EdilciNHa dE SoUSa caValcaNTE MaGa-
lHaES 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

51855649/5 EdilMa aZUlaiS liMa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57224781/1 EdiValdo dE SoUSa SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194590/1 EdMilSoN doS SaNToS frEiTaS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5955540/1 EdMUNdo JoSE VEloSo dE liMa 2020/2021 16/01/2022 a 
14/02/2022

5853621/2 EdNa MarcoS doS SaNToS 2020/2021 02/01/2022 a 
16/01/2022

5302153/3 Elda PErEira doS rEiS ViaNa 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

57207913/1 Elda rEGiNa dE liMa SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54190808/1 ElENildE ViToriaNo oliVEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54184178/2 EliaNa da cUNHa fiGUEirEdo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022
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5900744/1 EliElda da SilVa fEio da coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

76007/1 EliETTE fErrEira dE MElo 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57197103/1 EliSETE GoMES da SErra 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57175283/2 EliZaBETE do Socorro dE caSTro aMaral 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54195140/1 EliZaNGEla dE NaZarE SaNToS rEiS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57207920/1 EllEN GlaicE do Socorro dE carValHo 
PaUlo 2020/2021 17/01/2022 a 

15/02/2022

57206178/1 EllEN GUSMao BarBoSa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5900747/1 EloENE da coSTa BaGaTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57209490/1 ENir frEiTaS PErEira dE MElo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57208011/1 EriValdo dE JESUS PiNHEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5875749/2 ErNESTiNa NaZarE cardoSo alVES 2021/2022 03/01/2022 a 
01/02/2022

57205129/4 EUriMilSoN MoraES XaViEr 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194099/1 faBricio lEiTE da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

108391/1 faUSTo BaraTa aMaNaJaS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

3225380/4 fErNaNdo aNToNio araUJo MEllo 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5155690/1 fErNaNdo MarcElo BarrETo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57191242/1 flaVio HENriQUE lEoNardi fraNco 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5753082/1 fraNcEMarY GoMES da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5093007/1 fraNciNETE doS SaNToS fErrEira 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54182364/2 fraNciSca MElo do roSario SaNTiNo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5897269/1 fraNciSco JoSE dE MacEdo GaMa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5831490/1 froYlaN da SilVa faro filHo 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

80845120/2 GaBriEla corrEa MaGNo rEiS 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

54194566/1 GEraldiNa rodriGUES dE SoUSa liMa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57197606/1 GErTrUdES ViolaNTE fEio cUNHa 2020/2021 10/01/2022 a 
08/02/2022

5746485/4 GiaNNa claUdia GoNcalVES dE liMa 2019/2020 12/01/2022 a 
10/02/2022

57190932/1 GillENE liMa fErrEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57209399/1 GioVaNa dE SoUZa loPES BarroS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57225782/2 GiSEla PErEira XaViEr alBUQUErQUE 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57193705/8 GiSEllE SaNJad MaUES 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

5952603/1 GlaUcia ESTHErfaNNY BraNdao do NaS-
ciMENTo 2020/2021 17/01/2022 a 

15/02/2022

54189290/1 GUilHErME da SilVa riBEiro 2019/2020 09/01/2022 a 
07/02/2022

54191321/2 HElENa do Socorro cUrciNo alHo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57191012/1 HEloiSa raiol fUrTado BElEM dE SoUZa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57205661/1 HErllY NilToN fErrEira ElErES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54185078/2 HErMES SoUZa SilVa 13/06/2020 a 
12/12/2020

12/01/2022 a 
31/01/2022

5899529/3 HiGor riBEiro BorGES 2021/2022 21/01/2022 a 
19/02/2022

57207695/1 HildENEY JoSE dE SoUZa NEVES 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

57192484/1 HoNoraTa claUdia SEBaSTiaNa doS SaNToS 
fUrTado 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

723428/1 HUMBErTo da SilVa lUcaS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5913132/1 ilaNa MoNiQUE do Socorro dE MoraES 
carValHo 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

54194132/1 ilVaNETE alMEida da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

108812/1 irENE coSTa doS SaNToS 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5895988/1 irNaNdo SiQUEira da TriNdadE 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194157/1 iroNildE dE SoUZa SiQUEira 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54189709/2 iSaUra Maria roSa ViEira 2020/2021 17/01/2022 a 
31/01/2022

54194787/1 iSraEl PErEira coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5916383/2 iUZENir do Socorro fariaS PaiVa 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

57207897/1 iValdo da coSTa roSa 2020/2021 15/01/2022 a 
13/02/2022

55589154/2 iVaN SaNToS da SilVa 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

57205303/2 iVaNETE PErEira caMPoS 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57190700/1 iVETE da SilVa PErEira filGUEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5886350/2 iVoNE da SilVa coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57193151/2 iVoNETE alMEida alMada 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206568/1 JaciclENE dE SoUZa BraGa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57211412/1 Jacira dE SoUZa SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54186200/2 JadilENE rodriGUES GoMES lEal 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57197883/2 JaNaiNa dE SoUSa TaVarES 2020/2021 15/01/2022 a 
13/02/2022

54194754/1 JEaN MorEira alVES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5955239/1 JENiffEr airES aMoriM 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54191337/1 JEoVaci MorEira dE SoUZa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57207634/1 Jicio SaraiVa PiNHo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57192921/1 JiSEllE PErEira MoNTEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
22/01/2022

5160642/1 Joao dE dEUS aMaral SoUZa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57205648/1 Joao ricardo da rocHa rodriGUES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

122815/1 Joao roZa da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57191067/1 JoaQUiNa roSaNE MaNGaBEira da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
22/01/2022

5900473/1 JoEl fraNciSco SalES SoarES 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

8400472/4 JorGE alBErTo aZEVEdo aNdradE 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54186079/4 JorGE lUiS MarTiNS dE oliVEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206367/1 JorGE WElliNGToN dE oliVEira SoUZa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206620/1 JoSE adElErMo carValHo rodriGUES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5207983/1 JoSE alBErTo Garcia PErEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206128/1 JoSE aUGUSTo NaSciMENTo oliVEira 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57198243/1 JoSE EliaS PErEira daMaScENo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

119440/1 JoSE GUilHErME dE arrUda MoUra 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5426464/2 JoSE GUilHErME SoUZa da SilVa 2019/2020 17/01/2022 a 
31/01/2022

57190904/1 JoSE HENriQUE cardoSo dE PaUla 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022
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5161371/1 JoSE Nilo caBral Maia 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54193807/1 JoSE oliMPio BaraHUNa da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5088844/1 JoSE riBaMar lUGliME BEZErra 01/06/2021 a 
30/11/2021

03/01/2022 a 
22/01/2022

54194582/1 JoSE roBErTo foNTES SaNTaNa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

729353/1 JoSE WillYS PiNTo GUSMao 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5897263/1 JoSiE GicEli da SilVa ViEira 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

54189304/2 JoSiNo QUarESMa dE SoUSa filHo 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

55588414/2 JoSYaNE MENdoNca GarcES dE liMa 09/09/2017 a 
07/09/2020

03/01/2022 a 
01/02/2022

8051997/1 JUcilENE MariNHo TorrES 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57197548/1 JUlia Maria TriNdadE lEao 2020/2021 03/01/2022 a 
17/01/2022

5958018/1 JUliaNa MoUrao SaNTa BriGida 2021/2022 04/01/2022 a 
02/02/2022

5956816/1 JUliaNa oliVEira da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57207598/1 JUlio cESar cHaVES GoNcalVES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5595304/2 KaTia criSTiNa fErrEira doS SaNToS 
Garcia 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

5949062/2 KaTia do Socorro PErES aGE 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206330/1 KaTiUScia BaTiSTa dE SoUZa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57174895/2 KEila criSTiNa do roSario SilVa 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

5895980/1 KEila GoES NoGUEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5867207/2 KElEN HElENiSE BicHo da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54188443/3 KEllY BarroS MorEira dE SoUSa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206583/1 KEllY iracEMa BarBoSa ErNESTo 2019/2020 01/01/2022 a 
30/01/2022

57196721/1 KENdria aNdria SilVa riBEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206374/1 KENNEdY EricK MaTToS MaNarTE 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57208369/1 KESia KaroliNE da SilVa PirES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194580/1 KHaTiaNE NaZarE da SilVa BriTo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57205635/1 KlEBEr MarcElo MiraNda do NaSciMENTo 2020/2021 01/01/2022 a 
30/01/2022

5595819/2 laErcio lEoNi PiNTo 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5946028/1 laiS alVES KUll 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

723177/1 laUro aNTUNES MEScoUTo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194584/1 lEdiaNE alVES PiNTo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5843693/3 lENa STiliaNidi Garcia 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5892415/1 lENE criSTiNa rodriGUES frEiTaS 2020/2021 03/01/2022 a 
17/01/2022

5167337/1 lEoNaldo da SilVa BriTo 2021/2022 03/01/2022 a 
01/02/2022

57201397/6 lEoNardo da SilVa coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54193876/1 liaNE criSTiNa SaNToS fErrEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206573/1 lidia BaliEira fraNco 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194586/1 lidiElSoN da lUZ riBEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57190625/1 lilia do Socorro BoNfiM da SilVa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206389/1 liNdalVa SiQUEira lEao 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206408/1 liNElZE foNSEca caMPoS 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5925246/2 lUcaS JorGE BaraTa BaraTa 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

54191393/1 lUciaNa do NaSciMENTo diaS SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57208588/1 lUciaNa fErrEira MiNoWa 2020/2021 17/01/2022 a 
31/01/2022

54194596/1 lUcio claUdio loPES MoTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5913112/1 lUcio lEal PiNHEiro 20/05/2021 a 
19/11/2021

03/01/2022 a 
22/01/2022

5430070/4 lUiS alBErTo oliVEira GUiMaraES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54190732/1 lUiS carloS da SilVa airES 01/05/2021 a 
31/10/2021

03/01/2022 a 
22/01/2022

54190801/1 lUiS faBio lEiTE rEGo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5776376/2 lUiS SErGio MaToS doS SaNToS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

2020122/4 lUiZ aUGUSTo caMPoS alMEida 2020/2021 17/01/2022 a 
31/01/2022

5828139/2 lUiZ carloS aMaZoNaS GUErra 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5424019/2 lUiZ carloS BaHia NUNES 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

57197602/1 lUiZ carloS fErrEira dE oliVEira JUNior 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

57206795/1 lUiZ Maria alVES fEliPE filHo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

109681/1 lUiZ riBEiro dE alMEida filHo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5901500/1 lUiZ SaNTaNa fErrEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57224607/1 MadalENa coSTa PErEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54185565/2 MaNoEl MoNTEiro rEdiG JUNior 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

727440/1 Mara cilda BraSil fEliX 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54192747/1 MarcEla aroUcHa PErEira alBUQUErQUE 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57233105/1 MarcElo GlEdSoN da SilVa rEBElo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5903319/1 MarcElo ViTor SiQUEira MEdEiroS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57174179/1 Marcia aNdrEa da coSTa fErrEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57196500/2 Maria aParEcida da SilVa MUlaTiNHo 
PErEira 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

5612667/1 Marcia criSTiNa dUarTE liMa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

73504310/1 Marcia dE alMEida PEPE araUJo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57234382/1 Marcia dE JESUS MarQUES NaSciMENTo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206564/1 Marcia EliaNE MEdEiroS da crUZ 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5860857/2 Marcia GorETTi GUiMaraES dE MoraES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5430003/2 Marcia HElENa dE SoUSa JUca 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57202970/1 Marcia QUarESMa riBEiro dE carValHo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

55585563/1 Marcia rEGiNa da coNcEicao fErrEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5180635/1 Marcia rEGiNa NEVES lEao 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

73504310/1 Marcia roBErTa da PaiXÃo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194575/1 Marcio NaZarENo QUEiroZ loBo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57207632/1 Marcio roGErio MaGNo PiNHEiro 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206438/1 Marco aNToNio BENaTHar MalaTo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5896244/1 Marco aNToNio PaiVa dE SoUSa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022
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76503/1 Maria cElESTE BaENa dUarTE 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57190987/1 Maria cElESTE dE oliVEira BorGES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

87130/1 Maria cElESTiNa rodriGUES VEloSo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5522285/2 Maria daS NEVES carValHo loBo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57212580/1 Maria dE faTiMa BaSToS da coSTa 2019/2020 03/01/2022 a 
18/01/2022

102881/1 Maria dE faTiMa Maia 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

103616/1 Maria dE faTiMa NaSciMENTo doS SaNToS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54180337/3 Maria dE NaZarE daMaScENo BarBoSa 2021/2022 21/01/2022 a 
19/02/2022

54194793/1 Maria dE NaZarE dE SoUZa frEirE 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5763819/3 Maria dE NaZarE SilVa dE caSTro 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5230128/1 Maria do Socorro doS SaNToS loBaTo 2021/2022 03/01/2022 a 
01/02/2022

5161231/1 Maria do Socorro oliVEira PoNTES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5523206/2 Maria EliaNE ViaNa PaNToJa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54184636/2 Maria EliETE dE SoUSa diNEllY 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5090504/3 Maria EMilia rodriGUES riBEiro 2020/2021 01/01/2022 a 
30/01/2022

3156290/2 Maria GorETE doS SaNToS SoUZa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5913591/3 Maria GorETTE alEXaNdrE dE MEllo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

105651/1 Maria GraciETE GoMES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54191805/1 Maria HElENilda da SilVa PiNHEiro 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5361664/2 Maria iSaBEl TaVarES riBEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206399/1 Maria iVoNE PaNToJa daNiEl 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57189029/2 Maria JaNETE NaHUM GoMES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206147/1 Maria JoSE coSTa riBEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206562/1 Maria JoSE MaGalHaES MariNHo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5619807/1 Maria JoViNa oliVEira da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194795/1 Maria lUcia BarroSo MoNTEiro 2020/2021 27/12/2021 a 
25/01/2022

3154750/1 Maria lUcia SilVa dE oliVEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206713/1 Maria lUciclEidE da SilVa GadElHa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

94269/1 Maria MarlENE dE MENdoNca 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5828872/2 Maria MarTiNHa corrEa da crUZ 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5444306/5 Maria rEGiNa JUca dE aZEVEdo GUaPiNdaia 2019/2020 19/01/2022 a 
02/02/2022

57201104/2 Maria riTa SaNToS aNGEliN 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

122114/1 Maria rUTHMarY dE liMa dE MaToS 2019/2020 02/01/2022 a 
31/01/2022

722162/1 Maria TErEZa da lUZ PiNHEiro 2020/2021 15/01/2022 a 
13/02/2022

5147140/1 Maria TErEZa ParENTE SilVa JUSTiNo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5903321/1 MariaNa BarrEira MENdoNca 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

6081860/2 MarilENa dE JESUS araUJo rodriGUES 
PUrEZa 2020/2021 17/01/2022 a 

15/02/2022

5955205/1 MarilENE dE SoUSa coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57205210/1 MarilETE coNcEicao SaN MarTiN 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57197552/1 Marilia GoNcalVES caldaS 2019/2020 17/01/2022 a 
31/01/2022

5893104/2 Marilia lEao MaGalHaES 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

57206398/1 MariNa aNdrEZa alBUQUErQUE rodriGUES 
BESSa 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

5167582/1 MariNEZ rodriGUES 2021/2022 03/01/2022 a 
01/02/2022

5214440/1 Mario aUGUSTo MarQUES da SilVa 2020/2021 01/01/2022 a 
30/01/2022

57190900/1 MariValdo caSTilHo da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

6120954/1 MarlENE SilVa BrUcE 01/01/2021 a 
31/12/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

54194705/1 MarlUcia da coNcEicao dE oliVEira SilVa 2020/2021 02/01/2022 a 
31/01/2022

5465982/4 MaUricio da crUZ rocHa 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

57195812/1 MaUro BorGES GoMES da PaiXao 2020/2021 15/01/2022 a 
13/02/2022

55585528/1 MaUro doS SaNToS SoUZa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5424763/3 MaUro roBErTo caMPoS fErrEira 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

57208012/1 MaX JUNior JardiM dE oliVEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57231686/1 MaX liMa aMaral 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194498/1 MicHElE aParEcida cordEiro da coN-
cEicao 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

54194788/1 MicHEllE do Socorro NUNES PiNTo corrEa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54192765/1 MiGUEl doS SaNToS cardoSo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194587/1 MiGUEl oZEaS cUNHa E SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57198235/1 MilENa dE cacia da rocHa alVES rEBElo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5110467/1 MilToN rodriGUES Mac doWEll 2021/2022 03/01/2022 a 
01/02/2022

5955882/2 MilVEa fraNciaNE fErrEira carNEiro 2020/2021 10/01/2022 a 
19/01/2022

57192501/1 MoNica criSTiNa alBUQUErQUE aMaral 
oWErGoor 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

57234443/1 MoNica lEal da coSTa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57194289/1 MoNiQUE NErY fariaS 2020/2021 01/01/2022 a 
30/01/2022

54194160/1 MUrilo PErEira SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54193826/1 Nadia NaZarE MoraiS oliVEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5951169/1 NairSEN BaTiSTa da MoTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5896924/1 Nara HElENa MiraNda dE carValHo 2021/2022 17/01/2022 a 
15/02/2022

57206801/1 Narcildo da coSTa BEZErra 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5166446/1 NarENilZa araUJo da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5955620/1 NaTalia Maria fUrTado ViaNa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57212594/2 NaTalicE aNdradE da SilVa 2021/2022 03/01/2022 a 
01/02/2022

85049/1 NaTaliNa aNToNia dE oliVEira 2021/2022 07/01/2022 a 
05/02/2022

729760/1 NaTHErcia GEorGiNa cErdEira BarroS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54195138/1 NaZarE doS aNJoS riBEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

91596/1 NaZarE MacHado da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57198173/1 NEiSE WaNia dE MElo BriTo MoraES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

726877/1 NElSoN HiGiNo dE oliVEira filHo 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54190153/1 NEUSaNGEla dE carValHo alVES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022
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5947398/1 NEY TorrES SoarES 2020/2021 03/01/2022 a 
17/01/2022

54194051/1 NilMa criSTiNa caMPElo SaNcHES 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54191802/1 NUBia criSTiNa PErEira dE SoUSa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194081/1 ocilENE do Socorro SaNToS SilVa 2019/2020 16/01/2022 a 
14/01/2022

5575087/2 odEiZE oliVEira fEio 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57193201/2 odENilda MENiNEa dE SoUZa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5096405/1 odiNEa Maria da SilVa 2020/2021 01/01/2022 a 
30/01/2022

57206340/1 olacir SilVa dE carValHo 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194592/1 oNiElSoN coElHo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5166373/1 orlaNdo roGEr BaNdEira loBo 2021/2022 03/01/2022 a 
01/02/2022

105090/1 oSMar fErrEira NEVES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

87980/1 oSValdo JoSE loBaTo GalUcio 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

55585801/1 PaTricia do carMo liMa 10/05/2021 a 
09/11/2021

03/01/2022 a 
22/01/2022

54182634/2 PaTricia fErrEira BEZErra NUNES dE 
MoraES 2019/2020 03/01/2022 a 

01/02/2022

57206958/1 PaTricia oliVEira dE aNdradE 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57195829/1 PaTricia rodriGUES coNTENTE 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194103/1 PaTricia SoarES fiGUEirEdo dE aNdradE 2020/2021 04/01/2022 a 
02/02/2022

57190351/1 PaTricia VUlcao MarTiNS frEirE 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54189104/1 PaTricK lUiS crUZ dE SoUSa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54191866/1 PaUla aNdrEZa loBo doS SaNToS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194134/1 PaUla caroliNa MalcHEr VaScoNcEloS 2020/2021 03/01/2022 a 
17/01/2022

57194912/1 PaUlo aUGUSTo MaGalHaES dE JESUS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5424030/3 PaUlo cESar VilHENa PaNToJa filHo 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

57191084/1 PaUlo dE TarSo rocHa caBral 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57197609/1 PaUlo roBErTo carValHo dE oliVEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5900747/1 PaUlo HENriQUE NaSciMENTo PirES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5150558/1 PaUlo roBErTo ESTUMaNo BElTrao 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57200449/1 PaUlo SErGio VallE NoGUEira 2020/2021 03/01/2022 a 
22/01/2022

57191413/1 PriScilla BiTTENcoUrT dE alMEida 
fiGUEirEdo 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

54191540/1 racHEl MoTa dE QUEiroZ da SilVa 02/07/2019 a 
08/12/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5857856/5 rafaEla doS SaNToS NoGUEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57234520/1 raiMUNda GorETTi dE liMa fErrEira 2021/2022 06/01/2022 a 
04/02/2022

86304/1 raiMUNdo fEliPE doS SaNToS JUNior 2020/2021 01/01/2022 a 
30/01/2022

729132/1 raiMUNdo Haroldo fErrEira PiNTo 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54197571/1 raQUEl criSTiNa caMPoS doS SaNToS 2020/2021 12/01/2022 a 
10/02/2022

5908945/3 raQUEl dE JESUS MoraES GoMES 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206372/1 raYMUNdo fErrEira BorGES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5901450/1 rEGiaNE BraGa PiNHEiro NaSciMENTo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5167140/1 rEGiNa cElia coNcEicao VilHENa 2021/2022 03/01/2022 a 
01/02/2022

3328473/3 rENaTa TEiXEira dE carValHo SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

3227499/1 rENEE dE aZEVEdo MoraES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54192786/1 riSElE da SilVa rocHa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57191073/1 riTa dE caSSia carValHo NUNES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

2010755/1 riTa Maria fErrEira MENdES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5095026/1 roBErTo afoNSo NErY da coNcEicao 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54190746/1 roBErTo fErdiNaNdo lEao liMa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54191557/1 rodriGo ricardo da SilVa PErEira 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

57231728/1 roNaN cUSTodio da coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57197561/1 roSa lEoNor BENTES SoUZa BEZErra 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5160650/1 roSaNGEla do Socorro SaMPaio PiNHEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
17/01/2022

5150264/1 roSaNGEla MarQUES dE aZEVEdo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5942525/2 roSaNGEla ViaNa doS SaNToS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57191208/1 roSEaNE SaMPaio crUZ 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5854555/2 roSEli MarcoS oliVEira PiMENTEl 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5778670/1 roSEMarY doUrado froTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5896237/1 roSiaNE da SilVa aNdradE 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5166543/1 roSiaNE dE NaZarE SilVa dE SoUZa 2021/2022 03/01/2022 a 
01/02/2022

57198335/1 roSilENa coSTa MESQUiTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57198335/2 roSilENa coSTa MESQUiTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206341/1 roSilENE lEal PErEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206962/1 roSiMEirE XaViEir alEXaNdrE 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5913537/1 roSiNEY florES BarBoSa 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

54190623/1 rUi aNdErSoN alcaNTara dE oliVEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5913099/1 rWaNN rodriGUES SaNToS 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5563780/2 SaloMÃo iSaac BENoliEl 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

54193554/1 SaNdErSoN raYol EloY 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57174216/1 SaNdra HElENa loBo GaTiNHo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

2010879/1 SaNdra Maria NUNES fErrEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5616522/3 SaNdra VirGiNia SarMENTo dE SoUZa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54185615/2 SaNdro alEX GoMES SoarES 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5955668/1 Sara MEliSSa laGo SoUSa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54182080/2 SElMa do Socorro SaraiVa NEVES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

55589965/1 SElMa EliZa GoNcalVES fErrEira 16/01/2021 a 
15/07/2021

03/01/2022 a 
22/01/2022

54196039/1 SElMa HEdiNair doS SaNToS alVES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

81418/1 SElMa WaNilda SaNToS rEGaTEiro 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

724602/1 SErGio daMiao carValHo Maia 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5643546/1 SHEYla criSTiNa dE SoUZa caliXTo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5145244/3 SHirlENE laGES TEiXEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022
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5953334/1 SHirlEY ViViaNE NaTo 2021/2022 28/01/2022 a 
26/02/22

5920406/2 SHYrlENNE farHaT SoZiNHo 2021/2022 05/01/2022 a 
03/02/2022

54184567/2 SilVaNa da coNcEicao PErEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57191346/1 SilVaNa dE NaZarETH SilVa SaNTaNa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5674387/2 SilVia coEli BraGa da coSTa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206417/1 SilViaNE Maria PESSoa da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57200282/1 SiMoNE do Socorro fErNaNdES MarQUES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57193747/1 SiMoNE SoUZa BraSil 2020/2021 10/01/2022 a 
08/02/2022

57205095/1 SiNdErlEi cardoSo da SErra 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54193791/1 Socorro frEirE GUilHErME 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

8400639/2 SoNia BraGa da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57207912/1 SoNia JaMilE dE SoUSa GalVao 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54189295/2 SoNia Maria liMa da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57190611/1 SUSaNa GoMES dE liMa aNdradE 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5897770/1 SUSaNE rodriGUES SaSaKi alVES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54191293/1 SUZaNa loUrEiro dE aGUiar araUJo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57206550/1 TaciaNa MiraNda riBEiro da SilVa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54189138/2 TaTiaNE BENTo ViEira 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

5901815/1 TENNYSoN SilVa daS NEVES 2021/2022 07/01/2022 a 
05/02/2022

55590249/2 TEoNicE coNcEicao da SilVa GUiMaraES 2020/2021 17/01/2022 a 
15/02/2022

54190687/1 TErEZiNHa doS SaNToS BarrETo 2020/2021 05/01/2022 a 
03/02/2022

5893236/1 THaiS MoNTENEGro dE aNdradE 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5655633/2 THErEZiNHa dE carValHo PalHETa 2020/2021 02/01/2022 a 
31/01/2022

54190109/1 THiaGo cardoSo ViaNNa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5805333/1 TiaGo dE carValHo MENdoNca 2020/2021 17/01/2022 a 
28/01/2022

86800/1 ValdEMir da coSTa E SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5901108/1 ValdEriNa da SilVa fErrEira 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57205646/1 ValdiMilSoN loPES MoNTEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57190439/1 ValdiNEida da SilVa fariaS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

73504254/1 ValdiZa MariNHo rocHa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5853974/2 ValEria NUNES do aMaral BarroS 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

57191153/1 VaNESSa ViTor da SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57190968/1 VaNia caroliNa dE QUEiroZ loPES 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

54189795/2 VaNia rEGiNa MElo BarBaGElaTa 2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

5691982/2 VaNJa lUcia dE MiraNda fErrEira 2021/2022 07/01/2022 a 
05/02/2022

57190714/1 VEldSoN dE SoUSa PiNTo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5901144/1 VEra lUcia aZEVEdo MoUra riBEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

115932/1 VEra lUcia BENTES dE fiGUEirEdo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5131014/2 VEra lUcia lacErda 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5113202/1 VicENTE da SilVa BaliEiro 2021/2022 03/01/2022 a 
01/02/2022

57191771/2 VicENTE dE PaUla GoNcalVES JUNior 16/01/2020 a 
15/07/2020

03/01/2022 a 
22/01/2022

5858526/2 VilSoN fErrEira dE frEiTaS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5608180/3 VirGiNia corrEa PacHEco 2021/2022 10/01/2022 a 
08/02/2022

54191456/1 WaldEMir rocHa fErrEira filHo 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

5135303/4 WaldEr rEZENdE dE alMEida 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54194037/1 WaldilENE NiNa MENdES 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57197856/1 WalKiria dE MoraES SilVa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54189300/1 WalMir SEBaSTiao carNEiro NETo 2019/2020 03/01/2022 a 
22/01/2022

54192873/2 WaNdErlENa do Socorro corrEa VE-
riSSiMo 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

57190821/1 WaNESSa Elida PoNcHio doS SaNToS 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54192440/1 WarlENE do Socorro XaViEr da coN-
cEicao 2020/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

54194045/1 WElliNGToN coSTa da coNcEicao 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

54187180/2 WilSoN da coNcEicao coSTa ViaNa 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57210055/1 YGor YUri PErEira da SilVa 16/10/2018 a 
13/11/2020

03/01/2022 a 
01/02/2022

54190584/1 ZilaNGEla criSTiNa GUiMaraES MoNTEiro 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

57190718/1 ZildENE dE SaNTaNa arNaUd 2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

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 11.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 727882

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
tornar sem efeito a publicação da HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 088/sesPa/2021, publicado no Diário Oficial do Esta-
do nº 34.756 do dia 04/11/2021, protocolo nº 723710.
Belém (Pá), 11 de novembro de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 727908
Portaria Nº. 1.455 de 11 de NoVeMBro de 2021

a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 
74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o 
processo nº 2021/1181955;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor SiPriaNo fEr-
raZ SaNToS JUNior, identidade funcional 5955692/1, ocupante do cargo 
Secretário adjunto de Gestão de Políticas de Saúde, lotado no Gabinete do 
Secretário, no período de 01 de julho de 2021 a 30 de julho de 2021, refe-
rente ao período aquisitivo de 19 de junho de 2020 a 18 de junho de 2021, 
concedidas através da Portaria coletiva nº 668/02.06.2021, publicado no 
doE nº. 34.604/07.06.2021.
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 11.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 727715
Portaria Nº. 1.454 de 11 de NoVeMBro de 2021

a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 
74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o 
processo nº 2021/1267162;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor HiGor ri-
BEiro BorGES, identidade funcional 5899529-3, ocupante do cargo de 
chefe da divisão de controle de infecção Hospitalar, lotado na divisão de 
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controle de infecção Hospitalar, no período de 01 de dezembro de 2021 a 
30 de dezembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 21 de janeiro 
de 2020 a 20 de janeiro de 2021, concedidas através da Portaria coletiva 
nº 1.307/19.10.2021, publicada no doE nº. 34.746/25.10.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 11.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 727705

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 1.437 de 09 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da 
competência delegada através da PorTaria Nº. 050/17.01.2006, 
Publicado no doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do 
Processo nº 2021/331468.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94, licença 
Sem Vencimentos, ao servidor MaUro cESar alMEida fErrEira, matrí-
cula nº. 54194491/1, ocupante do cargo agente administrativo, lotado no 
centro de Saúde - Pedreira, por um período de 02 (dois) anos, a contar de 
01 de dezembro 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 11.11.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 1.451 de 10 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE n º. 2021/1274811.
rESolVE:
caNcElar, a partir de 09.11.2021, de acordo com o artigo 93, § 1º 
da lei nº. 5810/24.01.1994, a licença Sem Vencimentos, concedida 
através da PorTaria Nº. 1.057/18.08.2021, publicada no doE nº 
34.676/20.08.2021, do servidor EdGar liMa florENTiNo, matricula 
nº. 57190885/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lotado na 
Unidade de reabilitação - demétrio Medrado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 11.11.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº. 1.433 de 08 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2021/1219086.
rESolVE:
caNcElar, a partir de 01.12.2021, de acordo com o artigo 93, § 1º 
da lei nº. 5810 de 24.01.1994, a licença Sem Vencimentos, concedida 
através da PorTaria Nº. 1.352/17.12.2019, publicada em doE 
nº 34.081/06.01.2020, do servidor MarcElo SaVio dE oliVEira 
WaNZEllEr, matrícula nº. 55586496/1, ocupante do cargo de agente 
administrativo, lotado no Hospital regional - abelardo Santos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado
de Saúde Pública em: 11.11.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.457 de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/1268615.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora lEida Maria cardoSo ProGENio, 
ocupante do cargo de agente de Saúde, id. funcional nº 722049/1, lo tada 
na Unidade de reabilitação - psicossocial, a contar de 16/10/2021, por um 
período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua filha.
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 11/11/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.458 de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/1254308.

rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor lUiZ carloS aMaZoNaS GUErra, 
ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 5828139/2, 
lo tada na Unidade de referencia Especializada - Materno infantil, a contar 
de 15/10/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimen-
to de sua genitora.
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 11/11/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.459 de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/1254767.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora alZirENE dE SoUSa, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem, id. funcional nº 57191966/2, lo tada no 
9º centro regional de Saúde - Santarém l, a contar de 22/10/2021, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
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 11/11/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 727735

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 217 de 10/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir SErVidor QUE irá rEaliZar cErTificaÇÃo dE 
MicroScoPiSTaS dE BaSE No diaGNÓSTico da Malária E oUTroS 
HEMoParaSiToS.
Período da viagem: 29/11 a 03/12/2021.
Quantidade: 04 e e ½ (Quatro e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino (s): Marapanim-Pa.
Servidores: cristovaldo Jerônimo da Silva Monteiro / Mat. 5130786-1 / 
Motorista.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 727628
Portaria Nº 215 de 08/11/2021

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na aÇÃo dE ViGilÂNcia SaNi-
Tária Na rEaliZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo 
dE coVid-19.
Período da viagem: 27/12/21 a 02/01/22.
Quantidade: 6 e ½ (Seis e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Salinópolis-Pa.
Servidor: Jeff Souza dos Santos / Mat. 55589993-1 / Ag. de Portaria
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 727623
 Portaria Nº 216 de 10/11/2021

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar do EVENTo do UNicEf da rEdE NacioNal dE 
adolEScENTES E JoVENS ViVENdo coM HiV/aidS.
Período da viagem: 22 a 24/11/2021.
Quantidade: 2 e ½ (duas e Meia).
origem: Belém-Pa.
destino: Brasília-df.
Servidores: andrea carolina chagas de Miranda/ Mat. 5177286-5/ comis-
sionado
carla Gisele ribeiro Garcia / Mat. 5650046-2 / Téc. em Vigilância
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 727625
 Portaria Nº 218 de 10/11/2021

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: antônio carlos Nazaré Monteiro/ Mat. 5143365-2/ Téc. em Pat. 
clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 727631
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 668 de 11 de NoVeMBro de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Maria aNToNia coSTa dE araUJo matrícula 119288-1 
cargo aUXiliar dE SaUdE, com lotação no (a) UrE dEMETrio MEdrado 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 01.11.97 a 
31.10.00.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 06.12.21 a 04.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 11.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 727894
Portaria Nº. 667 de 11 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) fErNaNda da SilVa SoarES matrícula 54181653-2 
cargo ENfErMEiro, com lotação no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 01.02.17 a 31.01.20.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 02.12.21 a 31.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 11.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 727851
Portaria Nº. 669 de 11 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 HElENa MElo da SilVa matrícula 104698-1 car-
go ENfErMEiro, com lotação no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licen-
ça Prêmio, correspondente ao triênio de 01.04.11 a 31.03.14.
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: 11.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 727906
Portaria Nº. 571 de 22 de seteMBro 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) claUdio doS SaNToS SilVa matrícula 5181534-1 cargo 
aGENTE dE PorTaria regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) UrE dEMETrio MEdrado 01 (um) mês de licença Prê-
mio, 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 26.08.21 a 24.09.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 22.09.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 727931
Portaria Nº. 670 de 11 de NoVeMBro de 2021

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) aNa riTa SaNTaNa TriNdadE matrícula 5121531-1 
cargo aGENTE dE SaUdE, com lotação no (a) UBS PEdrEira 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 13.06.09 a 12.06.12.
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: 11.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 727924
Portaria Nº. 664 de 11 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) JoaNa lUZiNal rodriGUES diaS matrícula 3221717-6 
cargo aSSiSTENTE Social, com lotação no (a) UBS PEdrEira 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 26.07.15 a 25.07.18.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.01.22 a 15.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 11.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 727818
Portaria Nº. 665 de 11 de NoVeMBro de 2021

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) aNa claUdia JordÃo dE BarroS matrícula 5540941-
2 cargo MEdico, com lotação no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licen-
ça Prêmio, correspondente ao triênio de 04.08.09 a 03.08.12.
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: 11.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 727827
Portaria Nº. 666 de 11 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) dErlUcia Maria SiMoES doS SaNToS matrícula 
5182590-1 cargo TEcNico dE ENfErMaGEM, com lotação no (a) UBS PE-
drEira 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
28.07.16 a 27.07.19.
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: 11.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 727834

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
o diretor do 1° centro regional de Saúde no uso de suas atribuições legais 
resolve:
1-com base no, artigo 9° inciso V do decreto Estadual n° 2.069 de 20 de 
fevereiro de 2006:
1.1) Homologar o Pregão Eletrônico nº 22/2021 – PrEGÃo ElETrÔNico 
Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo Para aÇÕES 
dE oficiNa orToPÉdica da UrE MarcEllo caNdia UNidadE PErTEN-
cENTE ao 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE / SESPa, (Por UM PErÍodo 
dE 12 MESES).
Empresas vencedoras:
J & l diSTricoM lTda-ME
cNPJ: 23.724.296/0001-99

Total do fornecedor: r$ 475.951,92

(QUaTrocENToS E SETENTa E ciNco rEiaS NoVEcENToS E ciNQUENTa 
E UMrEaiS E NoVENTa E doiS ).
lUiZ TadEo daMaScHi -EPP
cNPJ: 01.424.128/0001-45

Total do fornecedor: r$ 13.248,84

(TrEZE Mil dUZENToS E QUarENTa E oiTo rEaiS E oiTENTa E QUaTro 
cENTaVoS)
ToTal do PrEGÃo: r$ 489.200,76 (QUaTrocENToS E oiTENTa E NoVE 
Mil E dUZENToS rEaiS E SETENTa E SEiS cENTaVoS).
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1ºcrS/SESPa

Protocolo: 727722

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portarias Nº 912 e 913 de diÁrias de 11/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar apoio administrativo das ações de Vig. Epidemiológica 
junto ao sistema de Notificação de Agravos (SINAN), junto ao SIVEP GRIPE 
E MoNiToraMENTo coVid.
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origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São francisco do Pará -Pa–Brasil | Período: 17/11/2021 | Nº de 
diárias: meia diária.
igarapé-açú-Pa-Brasil | Período: 23/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidora: luciana do Socorro Neves duarte | cPf: 680.696.852-04 | Ma-
trícula: 57190872  | cargo: agente administrativo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 727253
Portarias Nº 914 e 915 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar junto a coordenação de Vigilância em saúde e operado-
res dos sistemas citados a avaliação dos dados do sistemas de informação 
local com correção de inconsistência e sub informações.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São francisco do Pará -Pa–Brasil | Período: 17/11/2021 | Nº de 
diárias: meia diária.
igarapé-açú –Pa -Brasil | Período: 23/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidora: Ellen rose dos Santos lima | cPf: 637.282.902-27 | Matrícula: 
57198168  | cargo: Enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 727258
Portarias Nº 916 e 917 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar junto a coordenação de 
Vigilância em saúde e operadores dos sistemas citados, a avaliação dos 
dados dos sistemas de informação local com correção de inconsistência e 
sub informações.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São francisco do Pará -Pa–Brasil | Período: 17/11/2021 | Nº de 
diárias: meia diária.
igarapé-açú - Pa-Brasil | Período: 23/11/2021 | 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: 727266
Portarias Nº 908 e 909 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar junto a coordenação de Vigilância em saúde e operado-
res dos sistemas citados, a avaliação dos dados dos sistemas de informa-
ção local com correção
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta -Pa–Brasil | Período: 16/11/2021 | Nº de di-
árias: meia diária.
curuçá-Pa-Brasil | Período: 29 à 30/11/2021 | Nº de diárias: uma diária 
e meia.
Servidora: Ellen rose dos Santos lima | cPf: 637.282.902-97 | Matrícula: 
57198168  | cargo: Enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 727245
Portarias Nº 910 e 911 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar apoio administrativo das ações de Vig. Epidemiológica 
junto ao sistema de Notificação de Agravos (SINAN), junto ao SIVEP GRIPE 
E MoNiToraMENTo coVid.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta -Pa–Brasil | Período: 16/11/2021 | Nº de di-
árias: meia diária.
curuçá-Pa-Brasil | Período: 29 à 30/11/2021 | Nº de diárias: uma diária 
e meia.
Servidora: luciana do Socorro Neves duarte | cPf: 680.696.852-04 | Ma-
trícula: 57190872  | cargo: agente administrativo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 727248
Portaria Nº 924 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar supervisão na operacio-
nalização do Programa de Tratamento fora de domicílio (Tfd) no município 
de Marapanim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim - Pa-Brasil | Período: 17/11/2021 | 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: 727619
Portaria Nº 925 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar supervisão na operacio-
nalização do Programa de Tratamento fora de domicílio (Tfd) no município 
de curuçá.
origem: castanhal-Pa-Brasil

destino: curuçá - Pa-Brasil | Período: 24/11/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 727621
Portaria Nº 922 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão na operacionalização no Programa de Trata-
mento fora de domicílio (Tfd) no município de Marapanim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim –Pa -Brasil | Período: 17/11/2021 | Nº de diárias: 
meia diária.
Servidoras: Maria Edileuda de Souza Pereira | cPf: 254.368.302-0068 | 
Matrícula: 57197830  | cargo: agente administrativo.
rosiane de Nazaré Silva de Souza | cPf: 370.603.502-25 | Matrícula: 
5166543 | cargo: Enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 727600
Portaria Nº 923 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão na operacionalização no Programa de Trata-
mento fora de domicílio (Tfd) no município de curuçá.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá –Pa -Brasil | Período: 24/11/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidoras: Maria Edileuda de Souza Pereira | cPf: 254.368.302-0068 | 
Matrícula: 57197830  | cargo: agente administrativo.
rosiane de Nazaré Silva de Souza | cPf: 370.603.502-25 | Matrícula: 
5166543 | cargo: Enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 727611
Portaria Nº 921 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar ações do Programa Edu-
cação na Saúde, através da divulgação do Projeto “ de Mãos dadas” e da 
Oficina de Prevenção de Acidentes por animais peçonhentos.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São domingos do capim - Pa-Brasil | Período: 25/11/2021 | 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: 727500
Portaria Nº 918 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações do Programa Educação na Saúde, através da di-
vulgação do Projeto “De Mãos Dadas” e da Oficina de Prevenção de Aciden-
tes por animais peçonhentos.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: igarapé-açú –Pa -Brasil | Período: 18/11/2021 | Nº de diárias: 
meia diária.
Servidores: Normélia Prado lima | cPf: 213.566.882-68 | Matrícula: 
5220033  | cargo: datilógrafo.
Henrique ferreira da Silva Junior | cPf: 594.309.072-04 | Matrícula: 
5903315 | cargo: Enfermeiro.
Maria luiza Gomes de andrade | cPf: 428.363.282-15 | Matrícula: 
5155746-1 | cargo: ag. artes Práticas.
Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro | cPf: 467.313.182-72 | Matrí-
cula: 57194948-1 | cargo: administrador.
Marilda Silva de oliveira | cPf: 254.451.202-44 | Matrícula: 57194884 | 
cargo: assistente Social.
cosme damião Sousa Silva | cPf: 165.643.242-00 | Matrícula: 107670-1 
| cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 727476
Portaria Nº 919 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações do Programa Educação na Saúde, através da di-
vulgação do Projeto “De Mãos Dadas” e da Oficina de Prevenção de Aciden-
tes por animais peçonhentos.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São domingos do capim –Pa -Brasil | Período: 25/11/2021 | Nº 
de diárias: meia diária.
Servidores: Normélia Prado lima | cPf: 213.566.882-68 | Matrícula: 
5220033  | cargo: datilógrafo.
Henrique ferreira da Silva Junior | cPf: 594.309.072-04 | Matrícula: 
5903315 | cargo: Enfermeiro.
Maria luiza Gomes de andrade | cPf: 428.363.282-15 | Matrícula: 
5155746-1 | cargo: ag. artes Práticas.
Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro | cPf: 467.313.182-72 | Matrí-
cula: 57194948-1 | cargo: administrador.
Marilda Silva de oliveira | cPf: 254.451.202-44 | Matrícula: 57194884 | 
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cargo: assistente Social.
cosme damião Sousa Silva | cPf: 165.643.242-00 | Matrícula: 107670-1 
| cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 727482
Portaria Nº 920 de diÁrias de 11/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar ações do Programa Edu-
cação na Saúde, através da divulgação do Projeto “ de Mãos dadas” e da 
Oficina de Prevenção de Acidentes por animais peçonhentos.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: igarapé-açú - Pa-Brasil | Período: 18/11/2021 | 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: 727490

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 001/2021/4crs/sesPa

o presente contrato decorre do processo licitatório de Pregão eletrônico 
Nº 003/2021/4° c.r.S/SESPa, Processo PaE Nº 2021/160164, e possui 
por objeto a contratação de empresa especializada em Prestação de Ser-
viço Funerário com fornecimento de urnas mortuárias e translado a fim de 
suprir as necessidades dos municípios sob gestão Estadual pertencentes 
ao 4º centro regional de Saúde-SESPa-caPaNEMa-Pa, conforme especi-
ficações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do 
Edital.
Valor do coNTraTo: r$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos re-
ais).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 08/11/2021 a 07/11/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa de Trabalho:  1040008290c
Natureza da despesa:  339039
fonte de recurso: 0103000000
ação: 266762
coNTraTada: NB BraSil TElEcoMUNicaÇÕES E SErViÇoS lTda, inscri-
ta no cNPJ sob o N.º 24.195.6000/0001-10, com sede na Travessa Justo 
chermont, N° 159, Bairro: centro, cEP: 68.700-120, capanema, Estado 
do Pará, E-Mail: nblicitacoes00@gmail.com, telefones: (91) 3462-3231.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° c.r.S/SESPa

Protocolo: 727578
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 360 de 10/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo/SUPErViSÃo daS aÇÕES daS 
EQUiPES dE SaÚdE da faMÍlia.
PErÍodo: 16 a 19/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): caPiTÃo PoÇo-Pa
SErVidor (ES):

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

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 727277

Portaria Nº 362 de 10/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo E aPoio TÉcNico NoS SiSTE-
MaS dE iNforMaÇÕES.
PErÍodo: 06 a 10/12/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa, UliaNoPoliS-Pa, ParaGoMiNaS-Pa E 
aUrora do Pará-Pa

SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
MaNoEl daS GraÇaS BarBoSa doS rEiS - aUX. dE SaÚdE

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 727323

Portaria Nº 361 de 10/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo dE TÉcNico do 5ºcrS/SESPa, 
Na rEaliZaÇÃo dE acoMPaNHaMENTo E aPoio TÉcNico NoS SiSTE-
MaS dE iNforMaÇÕES.
PErÍodo: 06 a 10/12/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa, UliaNoPoliS-Pa, ParaGoMiNaS-Pa E 
aUrora do Pará-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
Nara HElENa MiraNda dE carValHo 58969241 aG. adMiNiSTraTiVo

MarcElo da SilVa aZEVEdo 57215383 aG. adMiNiSTraTiVo
MaNoEl Maria da lUZ rocHa 916261 aG. dE SaÚdE

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 727300

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata - diÁria
Portaria N° 329 de 05 de NoVeMBro de 2021

NoME: riTa dE caSSia PaMPloNa BElTrÃo - MaTrÍcUla: 50822501
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNdE SE lÊ: PErÍodo dE 26/11/2021 a 10/12/2021
lEia-SE: PErÍodo dE 19/11/2021 a 03/12/2021.
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

errata - diÁria
Portaria N° 330 de 05 de NoVeMBro de 2021

NoME: ÂNdrEa WilMa da PoNTE fErrEira - MaTrÍcUla: 5955648/1
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNdE SE lÊ: PErÍodo dE 26/11/2021 a 10/12/2021
lEia-SE: PErÍodo dE 19/11/2021 a 03/12/2021.
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 727704

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 09 de 11 de NoVeMBro de 2021
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 
13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 
2021.
coNSidEraNdo o teor do Processo Nº 2021/1161047
rESolVE:
EXclUir o servidor Eraldo Guilherme dos Santos Sá. cPf: 377. 399.992-
53. Matrícula: 58972711. cargo: agente administrativo; da PorTaria 
Nº 322 de 15 de outubro de 2021, 34.751 dE 28 dE oUTUBro 2021, 
protocolo n° 721819, referente à concessão de diárias para o Município 
de Óbidos. Período: 08/11/2021 a 12/11/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro 
diárias e meia).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eraldo Guilherme dos Santos Sá
diretor interino do 9° centro regional de Saúde

Protocolo: 727539

.

.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº353 de 03 de NoVeMBro de 2021

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: participar da Oficina de Prestação de Contas e Reunião com De-
partamento Jurídico do Nível central na data do 11/11/2021 para sanar-
mos as pendências quanto ao Bloqueio de Saldo da conta c.
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origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 10/11/2021 a 13/11/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidores:
Maria Benedita lousada castelo
cPf: 158.146.612-91
Matrícula: 5167191
cargo: agente administrativo
amanda Sousa costa de lima
cPf: 623.175.712-91
Matrícula : 73504324/1
cargo: Técnico de Enfermagem
Eraldo Guilherme dos Santos Sá.
 cPf: 377. 399.992-53.
Matrícula: 58972711.
cargo: agente administrativo.
Vicente de Paula Gonçalves Junior.
cPf: 833.551702-91,
Matrícula: 571917712
cargo: Técnico em radiologia
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá

Protocolo: 727576
diÁrias

Portaria Nº 352 de 05 de NoVeMBro de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: participar do Seminário de avaliação dos Sistemas SiM, SiNaN 
e SiNaSc e Vigilância do Óbito.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Belém /Pa – Brasil.
Período: 30/11/2021 a 04/12/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidor:
ismael da rocha Silva
cPf: 758.107.942-20
Matrícula: 58972831
cargo: agente administrativo.
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá

Protocolo: 727506
Portaria Nº351 de 05 de NoVeMBro de 2021.

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: fazer Visita Técnica e avaliações dos contratos de contratuali-
zações no Hospital Santo antônio.
origem: Santarém
destino: alenquer/Pa – Brasil.
Período: 01/12/2021 a 04/12/2021 / N° de diária: 3½ (três diárias e meia)
Servidores:
Mary Glaucy Brito chianca Neves
cPf: 372942372-04
Matrícula: 5295009
cargo: Terapeuta ocupacional
Miraildes rêgo de Sousa
cPf: 324.277.862-68
Matrícula: 59011291
cargo: Técnico de Enfermagem
ordenador interino: Eraldo Guilherme doas Santos Sá

Protocolo: 727533
diÁrias

Portaria Nº 350 de 05 de NoVeMBro de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: fazer Visita Técnica e avaliações dos contratos de contratuali-
zações na Hospital Nove de abril na Providência de deus.
origem: Santarém
destino: Juruti/Pa – Brasil.
Período: 07/12/2021 a 10/12/2021 / N° de diária: 3½ ( três diárias meia 
diária)
Servidores:
Miraildes rêgo de Sousa
cPf: 324.277.862-68
Matrícula: 59011291
cargo: Técnico de Enfermagem
Mary Glaucy Brito chianca Neves
cPf: 372942372-04
MaTrÍcUla: 5295009
carGo: Terapeuta ocupacional
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá

Protocolo: 727458
diÁrias

Portaria Nº349 de 26 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Trechos: 15/11/2021 - itaituba x Santarém/ Santarém x Belém - 
16/11/2021 a 26/11/2021 / Santarém x itaituba - 27/11/2021.
Participar do curso de atualização para Microscopistas revisores em Ma-
lária e outros hemoparasitos e leishmaniose Tegumentar, sob responsabi-
lidade do laboratório central do Estado no período de 16 a 26/11/2021, 
como representante do pólo itaituba/9crS/SESPa.
origem: itaituba/Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/Santarém/ itaituba/ Pa – Brasil
Período: 15/11/2021 a 27/11/2021 / N° de diária: 12,5 (doze diárias e 
meia)

Servidor:
José Edilson Pereira andrade
cPf: 272.307.913-91
Matrícula: 500640
cargo: Guarda de Endemias
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá

Protocolo: 727408
Portaria Nº356 de 03 de NoVeMBro de 2021.

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: conduzir os servidores que irão realizar visita técnica para ca-
pacitação e monitoramento dos profissionais de saúde da Rede de Atenção 
Psicossocial do município de rurópolis.
origem: Santarém
destino: rurópolis/Pa – Brasil.
Período: 22/11/2021 a 24/11/2021./ N° de diária: 2½ (duas diárias e 
meia)
Servidor:
Pedro alves Bezerra
cPf: 050.784.662-15
Matrícula: 1115621
cargo: Motorista
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá

Protocolo: 727701
Portaria Nº355 de 03 de NoVeMBro de 2021.

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar visita técnica para capacitação e monitoramento dos 
profissionais de saúde da Rede de Atenção Psicossocial do município de 
rurópolis
origem: Santarém
destino: rurópolis/Pa – Brasil.
Período: 22/11/2021 a 24/11/2021./ N° de diária: 2½ (duas diárias e 
meia)
Servidores:
Joice Belo castro Matos,
cPf: 815.078.102-10.
Matrícula: 5895990/1.
cargo: assistente Social
Maria do Socorro lopes da Silva,
cPf 232.345.802-78
Matrícula funcional 73504355/1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá

Protocolo: 727681
Portaria de diÁria Nº354 de 08 de NoVeMBro de 2021.

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: avaliar processo de trabalho e a implantação da referencia téc-
nica municipal em saúde do trabalhador no referido município.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Terra Santa /Pa – Brasil
Período: 18/10/2021 a 22/10/2021 N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidores:
alcineia linhares Pantoja
Matricula: 60741
cPf: 738.161.162-72
cargo: Técnica em enfermagem
ordenador: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 727731

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 02, de 06 de seteMBro de 2021.
 o diretor do 10ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições e, coNSidEraN-
do o disposto na PorTaria No 320 de 23 de agosto de 2021, publicada no 
d.o.E. n° 34.678 de 23/08/2021.
- considerando o decreto nº 7.508, de 28/06/2011 que regulamenta a lei 
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
  - considerando o regimento interno da comissão intergestores Biparti-
te – CIB/Pará, especificamente o artigo 3º, § 5º, que estabelece que as 
nomeações e substituições dos membros da cir, titulares e/ou suplentes, 
serão oficializadas por meio de portaria do Diretor Regional, conforme in-
dicação das entidades participantes.
  - considerando a resolução ciB nº 90, de 12 de junho de 2013, que 
repactuar o desenho de Regionalização do Estado do Pará, e define que 
a região Xingu é constituída pelos municípios de altamira, anapú, Brasil 
Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfirio, Uruará e 
Vitória do Xingu.
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional 
da região do Xingu, aprovado pela resolução cir nº 01/2015.
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resolve:
art. 1 º - Nomear o representante do segmento coSEMS/Pa (colegiado de 
Secretários Municipais de Saúde do Estado do Pará), abaixo relacionados, 
para compor a cir XiNGU (comissão intergestores regional da região do 
Xingu).
1 – Hêber Santos – Secretário Municipal de Saúde de Senador José Porfirio.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
altamira/Pa, 06 de setembro de 2021
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
PorTaria Nº 320/2021

Protocolo: 727413
Portaria Nº 03, de 04 de NoVeMBro de 2021.

o diretor do 10ºcrS/SESPa, no uso de suas atribuições e, coNSidEraN-
do o disposto na PorTaria No 320 de 23 de agosto de 2021, publicada no 
d.o.E. n° 34.678 de 23/08/2021.
- considerando o decreto nº 7.508, de 28/06/2011 que regulamenta a lei 
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
  - considerando o regimento interno da comissão intergestores Biparti-
te – CIB/Pará, especificamente o artigo 3º, § 5º, que estabelece que as 
nomeações e substituições dos membros da cir, titulares e/ou suplentes, 
serão oficializadas por meio de portaria do Diretor Regional, conforme in-
dicação das entidades participantes.
  - considerando a resolução ciB nº 90, de 12 de junho de 2013, que 
repactuar o desenho de Regionalização do Estado do Pará, e define que 
a região Xingu é constituída pelos municípios de altamira, anapú, Brasil 
Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfirio, Uruará e 
Vitória do Xingu.
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional 
da região do Xingu, aprovado pela resolução cir nº 01/2015.
resolve:
art. 1 º - Nomear o representante do segmento coSEMS/Pa (colegiado de 
Secretários Municipais de Saúde do Estado do Pará), abaixo relacionados, 
para compor a cir XiNGU (comissão intergestores regional da região do 
Xingu).
1 – Tatiana de Sousa Nascimento Galvão – Secretária Municipal de Saúde 
de altamira.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
altamira/Pa, 04 de Novembro de 2021
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
PorTaria Nº 320/2021

Protocolo: 727416

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

ato de HoMoLoGaÇÃo
Processo 2021/1018800 - PreGÃo eLetrÔNico N° 05/2021

o diretor do 10° crS/SESPa, no uso de suas atribuições legais, com fun-
damento no inciso Vi, do art. 43, da lei 8.666/93 e suas alterações e ainda 
observando o Termo de adjudicação emitido pelo Pregoeiro.
rESolVE: Homologar o procedimento licitatório sob os autos 2021/1018800, 
na modalidade Pregão Eletrônico n° 05/2021/10°crS/SESPa, do tipo me-
nor preço por item, objetivando a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de agenciamento de viagens rodoviárias para 
deslocamento de pacientes juntamente com seus acompanhantes quando 
em tratamento de saúde no Programa Tfd – Tratamento fora de domicílio, 
para atender as necessidades do 10° crS/SESPa no período de 12 (doze) 
meses.
EMPrESa VENcEdora:
Empresa: ToP liNE TUriSMo lTda, cNPJ: 03.485.317/0001-53, por ter 
sido a vencedora pelo critério de menor preço por item, do item: 01 (um) 
respectivamente correspondente ao total global estimado de r$ 0,00 (zero 
reais e zero centavos);
Total Global do Pregão Eletrônico 05/2021: r$ 978.432,00 (novecentos 
e setenta e oito mil quatrocentos e trinta e dois reais), correspondente a 
0,00 do objeto do Pregão e 978.432,00 referente ao custeio dos bilhetes 
de passagens rodoviárias junto às transportadoras.
altamira-Pa, 11 de novembro de 2021.
WaldEcir araNHa Maia
ordenador de despesa
diretor do 10° crS/SESPa

Protocolo: 727409

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata de Portaria de diarias
referente ao Processo 2021/1256691 (concessão de diárias), Portaria 108 
de 09/11/2021 publicada no doe n 34.762 de 11/11/2021.

onde se lê:
 

SErVidor carGo MaTricUla
ana raquel Santos Miranda Enfermeira 54191375/1
Kauane da  Silva Parente agente administrativo 5942506/1

Jose Saraiva amado Motorista 503577
 
Leia-se:
 

SErVidor carGo MaTricUla
ana raquel Santos Miranda comissionado 54191375/1

Kauane da Silva Parente agente administrativo 5942506/1
Jose Saraiva amado Motorista 503577

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 727344

errata de Portaria de diarias
referente ao Processo 2021/1256810 (concessão de diárias), Portaria 106 
de 09/11/2021, Quarta feira publicada no doe n 34.761 de 10/11/2021. 
PaG 67
onde se lê:
 

SErVidor carGo MaTricUla
ana raquel Santos Miranda Enfermeira 54191375/1

Maria assunção da rocha Machado Técnica de Enfermagem 57206544/1
izaque cavalcante de araújo Motorista 505659

 
Leia-se:
 

SErVidor carGo MaTricUla
ana raquel Santos Miranda comissionado 54191375/1

Maria assunção da rocha Machado Técnica de Enfermagem 57206544/1
izaque cavalcante de araújo Motorista 505659

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 727463

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 615 de 11 de NoVeMBro de 2021
Nome: daiana ferreira Sobrinho.
cargo: Psicóloga.
Matrícula/Siape: 5897798-1.
cPf: 822.238.662-04.
Período: 18 à 19.11.2021.
Nº de diárias: 1,5 (uma e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco.
 objetivo: prestar apoio técnico na conferência Municipal de Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício - PorTaria Nº 351/20.05.2021.

Protocolo: 727448
Portaria Nº 616 de 11 de NoVeMBro de 2021

Nome: Jeniel dos Santos rocha.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504691.
cPf: 234.711.072-15.
Nome: Gilvan rodrigues Pereira.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0498913.
cPf: 185.754.632-68.
Período: 16. a 20.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São félix do Xingu e Xinguara.
objetivo: Supervisionar os casos inconclusivos de doença de chagas e 
formas de transmissão.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício - PorTaria Nº 351/20.05.2021.

Protocolo: 727450
Portaria Nº 617 de 10 de NoVeMBro de 2021

Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667-3
cPf: 973.186.982-49.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.



 diário oficial Nº 34.764  49 Sexta-feira, 12 DE NOVEMBRO DE 2021

cPf: 375.464.062-34.
Período: 08 a 12/11/2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Tucumã, ourilândia do Norte, Xinguara e rio Maria.
Objetivo: Justifica-se a visita aos referidos municípios, a fim de implantar o 
projeto vida no transito e capacitar os servidores das referidas SMS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 727739

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 749/2021- 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 
Nº 34.461 de 15/01/2021.
 rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 74, da lei nº 5,810/94, férias regu-
lamentares aos servidores deste Órgão, no período determinado conforme 
abaixo relacionados de Janeiro 2022.

Matricula Nome aquisitivo GoZo

5915784/1 adElMo riBEiro doS SaNToS 25/08/2020 a 
24/08/2021

01/01/2022 a 
30/01/2022

5915874/1 adriaNa carla SaNToS PaiXao 05/09/2020 a 
04/09/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

57189548/2 adriaNE MarlUci liMa rodriGUES 10/09/2020 a 
09/09/2021

17/01/2022 a 
15/02/2022

57225981/1 alcENir SoUZa do Mar filHo 15/03/2020 a 
14/03/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5895159/3 aldYaNE TErEZa MarTiNS BENaTTi 01/08/2020 a 
31/07/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5955946/1 alESSaNdra rodriGUES caValEiro dE 
MacEdo

01/07/2020 a 
30/06/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

57205418/3 alEX MiraNda fraNco 03/10/2020 a 
02/10/2021

11/01/2022 a 
09/02/2022

57194572/2 alEXaNdrE loBo PiNHEiro 27/08/2020 a 
26/08/2021

17/01/2022 a 
15/02/2022

55589844/1 aNa caroliNa da SilVa PalHETa 02/07/2020 a 
01/07/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

5908831/5 aNa flaVia GUiMaraES raMoS 01/08/2020 a 
31/07/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

57229941/1 aNa MicHEllE SaMPaio MarTiNS 24/05/2021 a 
23/11/2021

03/01/2022 a 
22/01/2022

55587901/1 aNdrEa MarilENE VaScoNcEloS GaMa  01/01/2019 a 
30/06/2019

03/01/2022 a 
22/01/2022

5053226/1 aNGEla fEliX caValcaNTE 01/10/2019 a 
30/09/2020

03/01/2022 a 
01/02/2022

5903380/1 aNToNio Joao da coSTa carValHo 04/12/2020 a 
03/12/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

57205297/2 aNToNio roBErTo dE SaNTaNa GraiM 01/01/2021 a 
31/12/2021

15/01/2022 a 
13/02/2022

5814162/1 aNToNio WilSoN PESSoa JÚNior 01/11/2020 a 
31/10/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5894578/1 BETiaNa PaTricia BriTo MorEira MaGNo 03/10/2020 a 
02/10/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

57195658/1 BrUNa frEirE PoNTES 03/03/2020 a 
02/03/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

57219489/2 BrUNo cEZar da SilVa PalHETa 03/04/2021 a 
02/10/2021

17/01/2022 a 
05/02/2022

5890457/1 caMila NEGrÃo MoNTEiro 06/06/2019 a 
05/06/2020

17/01/2022 a 
15/02/2022

5908873/1 caMilla dE NaZarE TaVarES lEal 17/10/2020 a 
16/10/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5908810/1 carloS loPES dE MESQUiTa NETo 03/10/2020 a 
02/10/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

8400809/2 carMEN lariSSa SoarES araUJo 01/01/2021 a 
31/12/2021

14/01/2022 a 
12/02/2022

3258424/1 carMENSi daNTaS MUNHoZ 29/12/2020 a 
28/12/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5903259/1 caSSia loBo liMa 03/12/2019 a 
02/12/2020

14/01/2022 a 
12/02/2022

5635934/1 claUdia Marilia caPiSTraNo doS 
SaNToS BarBoSa

28/03/2019 a 
27/03/2020

03/01/2022 a 
01/02/2022

5825105/1 daiaNY do Socorro MENdES PirES 01/08/2020 a 
31/07/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5956550/1 daNiEllE da coSTa frEirE 01/09/2020 a 
31/08/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

57223066/2 daril BarrETo doS SaNToS 03/12/2019 a 
02/12/2020

12/01/2022 a 
10/02/2022

80846402/4 dUlcilEia MarTiNS da SilVa MaGaGa-
lHaES

10/07/2019 a 
09/07/2020

14/01/2022 a 
12/02/2022

57205430/2 EdiaNE doS aNJoS lEÃo fraNco 06/06/2020 a 
05/06/2021

12/01/2022 a 
10/02/2022

5909097/2 EdilENE alVES raBElo 05/02/2021 a 
04/08/2021

10/01/2022 a 
29/01/2022

5813620/1 ElaNE NaZarE airoSa dE SoUZa 
SarMENTo

01/10/2020 a 
30/09/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5737710/1 EliETE da SilVa fUrTado 01/07/2020 a 
30/06/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

5895830/1 EliSaNi GalVÃo fErrEira 09/11/2020 a 
08/11/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

5469597/1 EliZaBETH da coSTa fErrEira 18/08/2020 a 
17/08/2020

03/01/2022 a 
01/02/2022

5903299/1 faBia dE NaZarE MadEira raMoS dE 
frEiTaS

05/12/2019 a 
04/12/2020

28/01/2022 a 
26/02/2022

5920005/1 fErNaNdo aUGUSTo rodriGUES MEllo 
JUNior

01/07/2020 a 
30/06/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

55587646/3 fraNciSco alBiNo GoMES doS SaNToS 01/11/2020 a 
31/10/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5813590/1 fraNciSco dE aSSiS SilVa rocHa 01/10/2020 a 
30/09/2021

04/01/2022 a 
02/02/2022

5894575/3 GEdEao da coSTa dE carValHo JUNior 01/06/2020 a 
31/05/2021

17/01/2022 a 
15/02/2022

5854164/2 GiSElE PriScila ParENTE da SilVa 
cordoVil

03/10/2020 a 
02/10/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

5437226/2 GiZElE dE faTiMa rodriGUES do carMo 05/01/2021 a 
04/01/2022

05/01/2022 a 
03/02/2022

5433509/1 GlaUcilENE araGÃo alBUQUErQUE 
fraNco  

01/04/2020 a 
31/03/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

8001378/1 GracilENE WaNZElEr Moia 10/07/2020 a 
09/07/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

5903343/1 HElENilda GESaNa liMa araUJo 30/11/2020 a 
29/11/2021

09/01/2022 a 
07/02/2022

3260216/1 JErEMiaS TaVarES dE MiraNda 20/02/2020 a 
19/02/2021

17/01/2022 a 
15/02/2022

5144566/1 JoEl SilVa dE oliVEira 01/11/2020 a 
31/10/2021

11/01/2022 a 
09/02/2022

55588796/2 JoSE aUGUSTo dE lEMoS MoNTEiro 01/01/2021 a 
30/06/2021

03/01/2022 a 
22/01/2022

57192297/3 JoSE EdMilSoN aMaral dE SoUZa 16/11/2018 a 
15/11/2019

03/01/2022 a 
01/02/2022

5908881/1 JoSE fraNciSco da lUZ filHo 15/10/2020 a 
14/10/2021

17/01/2022 a 
15/02/2022

57231458/1 JoSEMara dE JESUS SoUSa 01/07/2020 a 
30/06/2021

01/01/2022 a 
30/01/2022

5894618/2 JoSiaNE oliVEira doS SaNToS 02/07/2020 a 
01/07/2021

01/01/2022 a 
30/01/2022

57219233/2 JUcilENa SoUZa NaSciMENTo 31/12/2020 a 
30/12/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5908795/1 KaTia SilENE rodriGUES doS SaNToS 03/10/2020 a 
02/10/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

57195336/1 KEYla PaTricia PaUla MarGalHo 03/03/2020 a 
02/03/2021

15/01/2022 a 
13/02/2022

5942701/1 lEliaNE SoarES do NaSciMENTo 02/07/2020 a 
01/07/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

5903356/1 lUciNEi BararUa lEiTE 30/11/2019 a 
29/11/2020

10/01/2022 a 
08/02/2022

5903316/1 lUiZ coSTa JUNior 04/12/2018 a 
03/12/2019

14/01/2022 a 
12/02/2022

5915752/1 MaiKE diNiZ corrEa 01/09/2019 a 
31/08/2020

17/01/2022 a 
15/02/2022

57230508/1 Marcia ValEria da SilVa MUNiZ 01/07/2021 a 
31/12/2021

03/01/2022 a 
22/01/2022

57230708/1 Marcio aUGUSTo SaNToS dE oliVEira  01/07/2020 a 
30/06/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

54182401/2 Maria do PErPETUo Socorro GUSMao 
dE oliVEira

20/12/2020 a 
19/12/2021

13/01/2022 a 
11/02/2022

57189029/1 Maria JaNETE NaNHUM GoMES 03/09/2019 a 
02/09/2020

14/01/2022 a 
12/02/2022

5158613/1 Maria lEoNor oliVEira dE caSTro 02/07/2020 a 
01/07/2021

15/01/2022 a 
13/02/2022

57196853/1 Maria oSaNa doS SaNToS PaNToJa 
foNSEca

01/05/2020 a 
30/04/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022
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5537177/1 Maria oZETE riBEiro iTaParica 05/01/2021 a 
04/01/2022

03/01/2022 a 
01/02/2022

5903502/1 MaUro roBErTo clodoVir caMPoS 
JUNior

30/11/2020 a 
29/11/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

225942708/1 MEYlENE MarQUES GUiMaraES 02/07/2020 a 
01/07/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

541813082 MiracEllY PaTrici rEiS liSBoa alENcar 03/10/2020 a 
02/10/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

57196357/1 NaTaliNa NaSciMENTo doS SaNToS 01/05/2020 a 
30/04/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

80015625/1 NaYara KEllY caSTro da PaiXao 01/04/2020 a 
31/03/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

57202220/2 NEYlla caroliNE MarTiNS SaNToS 03/08/2019 a 
01/08/2020

03/01/2022 a 
01/02/2022

3275795/1 Nilo SErGio fraNco fiocK doS SaNToS 23/01/2020 a 
21/01/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

55586399/1 NorMElia lUcia liMa coElHo SErrao 01/01/2021 a 
31/12/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

5903359/1 PaTricia do Socorro SoUZa PErEira 04/12/2020 a 
03/12/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

54185908/1 PaTricia doS SaNToS SoUZa 01/07/2019 a 
30/06/2020

03/01/2022 a 
01/02/2022

5908789/1 PaUla flaVia dE BriTo BraGa 03/10/2019 a 
02/10/2020

10/01/2022 a 
08/02/2022

54186763/1 PaUla HEllEN frEiTaS PiNHEiro da crUZ 01/07/2020 a 
30/06/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

5875501/3 PaUlo SErGio GUZZo JUNior 25/07/2019 a 
24/07/2020

03/01/2022 a 
01/02/2022

80015670/1 rafaEl JardiM da MoTTa corrEa PiNTo 01/04/2020 a 
31/03/2021

17/01/2022 a 
15/02/2022

3259005/1 raiMUNda dircE acácio GoMES 01/07/2020 a 
31/12/2020

16/01/2022 a 
04/02/2022

5903361/1 raQUEl caSSiaNo MoUra 05/12/2019 a 
03/12/2020

12/01/2022 a 
10/02/2022

55590087/3 rEJaNE SilVEira BaPTiSTa 01/07/2020 a 
30/06/2021

15/01/2022 a 
13/02/2022

5942685/1 riTa dE caSSia raYol MoScoSo 02/07/2020 a 
01/07/2021

10/01/2022 a 
08/02/2022

5915780/1 riVEa PolliaNa dE liMa NEVES carNEiro 25/08/2020 a 
24/08/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5903332/1 roGEria dE SoUSa rodriGUES 30/11/2020 a 
29/11/2021

14/01/2022 a 
12/02/2022

5813573/1 roSiValdo alVES coElHo 01/10/2020 a 
30/09/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5909827/1 SaloMao QUEiroZ caMPoS 02/12/2020 a 
01/12/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

57212728/1 SaNdY JacoB caMPoS 01/03/2020 a 
28/02/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

55586028/3 SEMErSoN ViEira dUarTE 30/11/2020 a 
29/11/2021

11/01/2022 a 
09/02/2022

5681928/1 SENHoriNHa fErrEira dE aSSUNÇÃo 02/05/2020 a 
01/05/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

57229912/1 SiMoNE dE NaZarE PaiXao BEZErra 01/06/2020 a 
31/05/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5895007/2 SiMoNE TErEZa doS SaNToS NEVES 04/12/2020 a 
03/12/2021

02/01/2022 a 
31/01/2022

55590102/3 SUEllEM diaS PErEira 10/07/2020 a 
09/07/2021

12/01/2022 a 
10/02/2022

55589914/1 SUSUNNY cHriSTE oliVEira dE MacEdo 
BarBoSa

02/07/2020 a 
01/07/2021

01/01/2022 a 
30/01/2022

5248078/1 TaNia Maria VaScoNcEloS lEao 01/10/2020 a 
30/09/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5446988/2 TErEZiNHa dE JESUS PalHETa TriNdadE 12/12/2020 a 
11/12/2021

01/01/2022 a 
30/01/2022

5894532/3 VaNda Moia doS SaNToS 05/02/2020 a 
04/02/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

5956154/1 VicTor aNGElo alVES da crUZ SaNToS 01/08/2020 a 
31/07/2021

17/01/2022 a 
15/02/2022

5895798/1 WaNdErlEY dE SoUZa rodriGUES 07/11/2020 a 
06/11/2021

14/01/2022 a 
12/02/2022

57215198/1 WENdEll dE NaZarE dE JESUS GoN-
calVES

01/04/2020 a 
31/03/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

57230519/1 YUri dE SoUZa BENTo 23/06/2020 a 
22/06/2021

27/01/2022 a 
25/02/2022

5916371/1 YVEliZE NaSciMENTo liMa da SilVa 26/09/2020 a 
25/09/2021

03/01/2022 a 
01/02/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
diretoria Geral do Hospital ophir loyola
Joel Monteiro de Jesus
Em, 26 de outubro de 2021

Protocolo: 727842

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 781/2021 - GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o período de férias da servidora KEllY criSTiNa NUNES 
WaNZElEr que seriam gozados no período de 04/10/2021 a 02/11/2021, 
referente ao aquisitivo de 27/09/2020 a 26/09/2021.
rESolVE:
rEMoVEr, o período de férias da servidora KEllY criSTiNa NUNES Wa-
NZElEr, Procurador autárquico, matrícula n° 5902799/1, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo do Hol.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 27 de outubro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 727267
Portaria Nº 778/2021 - 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 2021/1039799de 
20/09/2021.
r E S o l V E:
i – rEVoGar, a partir de 20/09/2021, os termos da PorTaria Nº 222/2020 
– GaB/dG/Hol de 15/05/2020, que designa o servidor daNiEl WilliaM 
SKEldiNG PiNHEiro, Médico, matrícula n° 55590166/1, pertencente ao 
Quadro de Pessoal Ativo da HOL, para responder pela Chefia da Divisão de 
Endoscopia e Broncoscopia, deste Hospital.
ii – dESiGNar a partir de 20/09/2021, a servidora daNiEli do Socorro 
BriTo BaTiSTa, Médico, matrícula nº 57225747/1, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo da SESPa, para responder pela coordenação da divisão de 
Endoscopia e Broncoscopia, deste Hospital.
iii – dESiGNar a partir de 20/09/2021, a servidora daUaNa arrUda 
dE oliVEira BaSToS, Médico, matrícula nº 57202935/1, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo da SESPa, para responder como Vice-coordena-
dora da divisão de Endoscopia e Broncoscopia, deste Hospital.
iV – os efeitos desta Portaria são retroativos a 20/09/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 03 de novembro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 727265
Portaria Nº 783/2021 - 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.
r E S o l V E:
alTErar a PorTaria Nº 494/2021 – GaB/dG/Hol publicada no doE nº 
34.709 de 24/09/2021, iNclUiNdo o período de férias de 16/11/2021 a 
15/12/2021, do servidor JoEl MoNTEiro dE JESUS, Médico, matricula n° 
115614/1, diretor Geral deste Hospital, referente ao período aquisitivo de 
27/05/2019 a 26/05/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de novembro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 727261

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1054/2021/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/677362
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor MarcElo araÚJo MiraNda, matrícula: 
5854075/2, cargo: coordenador de Equipamentos, lotado na Gerência 
de Estrutura física funcional e Patrimônio - GEff, telefone (91) 4009-
2290, E-mail: marcelo.miranda@santacasa.pa.gov.br; para exercer o 
encargo de fiscal do contrato nº 237/2021/fScMP, oriundo do PE SrP 
063/2021; firmados pela SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - 
fScMP com a empresa draGEr iNdÚSTria E coMÉrcio lTda, cNPJ: 
02.535.707/0001-28, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE carroS dE 
aNESTESia.
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ii - dESiGNar o servidor raPHaEl dE carValHo doS SaNToS rodri-
GUES, matrícula nº 57234003/1, para, na ausência do titular, exercer o 
encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 11 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 727546

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1048/2021 – GaPe/GP/FscMP, 
de 10 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 os termos do Processo nº 2021/1267421;
rESolVE:
1. TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 455/2020-GaPE/GP/fScMP, 
publicada no doE nº 34.326, de 25/08/2020, que nomeou os servidores 
para compor a comissão de revisão de Prontuários da fScMP;
2. NoMEar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão de 
revisão de Prontuários da fScMP.

PrESidENTE da coMiSSÃo dE rEViSÃo dE ProNTUárioS
SErVidor carGo MaTrÍcUla SETor

aMilcar dE carValHo corrEa MÉdico - PrESidENTE 5563178/7 GToc
MEMBroS

SErVidor carGo MaTrÍcUla SETor
aNa PaUla colarES ViEira Girard TEraPEUTa ocUPacioNal 5949483/1 GBio

BENEdiTa lEida MarTiNS rodriGUES ENfErMEiro  54195703/1 GENf
clElia aNdradE SalUSTriNo ENfErMEiro 5794692/3 GENf

ElaiNE criSTiNE coSTa MorEira adMiNiSTrador 54189399/2 GfaT
EllEr Joao doS SaNToS cardoSo ENfErMEiro 54195298/1 cMEd

GiZEllE PaNToJa dE MElo ENfErMEiro  57194500/1 GNir
lUcYaNa dE NaZarETH liMa aTaidE MÉdico 54186979/2 GNEo

NilSoN MilaS cHUcrE dE SoUZa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo  57197424/1 GaME
roSElENE NoroNHa BraNdao aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 54187856/9 cPro

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 10 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 727947
Portaria Nº 1046/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 09 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 os termos da tramitação através do Processo nº 
2021/1215121;
rESolVE:
dESiGNar o (a) servidor (a) SaMUEl dE oliVEira MoTa, id. funcional 
nº 5174830/1, ocupante do cargo de Jornalista, lotado (a) na assessoria 
de comunicação e Eventos- aScM, para responder durante o impedimento 
do titular do cargo, Marcio BaSToS dE alMEida E SilVa, id. funcional 
nº 6403462/1, no período de 16/11/2021 a 30/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 09 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 727949

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 711122, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.717 de 11/11/2021

oNde se LÊ: Nota de Empenho da despesa: 2021NE011601
Leia-se: Nota de Empenho da despesa: 2021NE01601
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727487
errata

errata do extrato de termo de distrato publicado no doe nº 34.760, 
de 09/11/2021, referente à caMila fErrEira HoUaT.
oNde se LÊ: 01/11/2021
Leia-se: 03/11/2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 09 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 727847

coNtrato
.

coNtrato: 237/2021/FscMP
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE carroS dE aNESTESia
Valor: r$ 1.958.012,01
data de assinatura: 11/11/2021
Vigência: 11/11/2021 a 11/11/2022
PE SrP 063/2021/fScMPa - PaE Nº 2021/677362
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0261, 0269, 0349003282, 0301008850 
e seus respectivos superávits;
ElEMENTo dE dESPESa: 449052;
contratado: draGEr iNdÚSTria E coMÉrcio lTda; cNPJ/
Mf nº 02.535.707/0001-28;
Endereço: alameda Pucuruí,51 - Tamboré, Barueri/SP, cEP: 06460-100
Telefone: (11) 4689-4900/4689-4925
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 727542

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 080/2021-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público a data da licitação em referência, no dia 26/11/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a aquisição de Medica-
mentos - Protocolo de Transplante renal Pediátrico e Transplante Hepáti-
co, conforme as especificações contidas no Anexo I, Termo de Referência 
do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 11 de novembro de 2021.
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 727711

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 166/2021
Pae Nº 2021/1178370

data: 11/11/2021
Valor: r$ 30.030,00
objeto: coMPra EMErGENcial dE KiT TraNSdUTor dE PrESSÃo, dES-
carTáVEl, coM 05 PEÇaS
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, 
Parecer Nº 338/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 11/11/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 0349008849, 
7349008494, 7349008545 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030
coNTraTada: HEMocard coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES 
lTda; cNPJ/Mf: 83.346.825/0001-90
ENdErEÇo: rod.Br 316, KM 3, nº 1962, Térreo, Sala J, Guanabara, ana-
nindeua-Pa, cEP: 67.010-000, Telefone: (91) 3226-0112
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727848
disPeNsa: 162/2021
Pae Nº 2021/1036148

data: 11/11/2021
Valor: r$ 7.473,00
objeto: aquisição de cUraTiVo HiPoalErGENico, EM PoliUrETaNo, ES-
TEril, 5X5.7 cM
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 e 
Parecer nº 350/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 11/11/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: E. r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: avenida da república n.º 1525, centro, Santa isabel do Pará/
Pa, cEP: 68.790-000, Telefone: (91) 8814-4784
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727836
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disPeNsa: 164/2021
Pae Nº 2021/915364

data: 11/11/2021
Valor: r$ 8.800,00
objeto: coMPra EMErGENcial de MaTErial dE coNSUMo - TUBo PrE-
Parador dE PlaSMa (EdTa K2) EM PoliETilENo
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV da lei federal n.º 
8.666/93 e Parecer nº 307/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 11/11/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288 e 06.422.1500.8800
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 0101009215, 
7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de 
despesa: 339030
coNTraTada:clEiToN alMEida dE SoUZa; cNPJ/Mf: 39.932.299/0001-58
ENdErEÇo: cidade Nova Viii, WE-37 nº11-a, ananindeua-Pa, cEP: 
67.133-295, Telefone: (91) 8819-4270
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727839
disPeNsa: 165/2021
Pae Nº 2021/1163369

data: 11/11/2021
Valor: r$ 29.500,00
objeto: aquisição de riTUXiMaBE 100MG, SolUÇÃo iNJETaVEl, fraSco
-aMPola coM 10Ml
fundamento legal: artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, Parecer Nº 
339/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 11/11/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: oNcoNorTE lTda- EPP; cNPJ/Mf: 14.497.468/0001-48
ENdErEÇo: rua luiz fernando Nobre nº 480, Sala a/B, centro, ananin-
deua-Pa, cEP: 67.030-140, Telefone: (91) 3225-3664
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727844
disPeNsa: 163/2021
Pae Nº 2021/1121748

data: 11/11/2021
Valor: r$ 4.500,00
objeto: aquisição emergencial de PaPEl TErMoSENSíVEl, Para cardio-
TocÓGrafo 120X130, 250 flS
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, 
Parecer Nº 347/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 11/11/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superavits.; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: E. r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: avenida da república n.º 1525, centro, Santa isabel do Pará/
Pa, cEP: 68.790-000, Telefone: (91) 8814-4784
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727857
disPeNsa: 167/2021
Pae Nº 2021/1114722

data: 11/11/2021
Valor: r$ 231.272,00
Justificativa: considerando a necessidade de abastecimento imediato, por 
se tratar de material de alta criticidade, inclusive, considerando que a troca 
de enxoval impacta diretamente no giro dos leitos, bem como, consideran-
do que em Maio/2021, fora recebida a última parcela dos itens constantes 
no PE Nº 103/2018, referente aos saneantes de uso no processamento do 
enxoval hospitalar,considerando que, para o enfrentamento da 2ª oNda, 
foi necessário o aumento do número de leitos das UTi’S e árEaS rES-
TriTaS, elevando o processamento diário de peças do enxoval hospitalar.
objeto: aquisição de SaNEaNTES - dETErGENTE liQUido coNcENTrado 
iNdicado Para UMEcTaÇÃo; NEUTraliZador alVEJaNTE rEMoVEdor 
dE MaNcHaS dE clorEXidiNa; aTiVador alcaliNo;dESiNfETaNTE E 
alVEJaNTE liQUido clorado cl; aMaciaNTE liQUido coNcENTrado
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, 
Parecer Nº 342/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 11/11/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288 e 10.302.1507.7684
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0349008569, 0349008751, 0349008725, 0149008950, 
0149009280, 0149009308, 0149009366, 0149009475, 0661008406 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: WElTEN coMErcial lTda; cNPJ/Mf: 23.840.655/0001-73
ENdErEÇo: rua São caetano, nº 73, Bairro: São francisco, Belo Horizon-
te-MG, cEP: 31.255-056, telefone: (31) 3492-6768
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727902

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 167/2021
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aquisição de SaNEaNTES - dETErGENTE liQUido coNcENTrado 
iNdicado Para UMEcTaÇÃo; NEUTraliZador alVEJaNTE rEMoVEdor 
dE MaNcHaS dE clorEXidiNa; aTiVador alcaliNo;dESiNfETaNTE E 
alVEJaNTE liQUido clorado cl; aMaciaNTE liQUido coNcENTrado
coNTraTada: WElTEN coMErcial lTda
data: 11/11/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727903
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 163/2021

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aquisição emergencial de PaPEl TErMoSENSíVEl, Para cardio-
TocÓGrafo 120X130, 250 flS
coNTraTada: E. r. TriNdadE
data: 11/11/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727860
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 164/2021

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: coMPra EMErGENcial de MaTErial dE coNSUMo - TUBo PrE-
Parador dE PlaSMa (EdTa K2) EM PoliETilENo
coNTraTada: clEiToN alMEida dE SoUZa
data: 11/11/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727840
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 162/2021

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aquisição de cUraTiVo HiPoalErGENico, EM PoliUrETaNo, ES-
TEril, 5X5.7 cM
coNTraTada: E. r. TriNdadE
data: 11/11/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727838
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 165/2021

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aquisição de riTUXiMaBE 100MG, SolUÇÃo iNJETaVEl, fraSco
-aMPola coM 10Ml
coNTraTada: oNcoNorTE lTda- EPP
data: 11/11/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727846
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 166/2021

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: coMPra EMErGENcial dE KiT TraNSdUTor dE PrESSÃo, dES-
carTáVEl, coM 05 PEÇaS
coNTraTada: HEMocard coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES 
lTda
data: 11/11/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 727850

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1023 /2021-GaPe/GP/FscMP
o  P r E S i d E N T E  d a  f U N d a Ç Ã o  c a S a  d E  M i S E r i c Ó r -
dia do Pará, no uso de suas
a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s ,  q u e  l h e  s ã o  c o n f e r i d a s  p e l o  d e c r e -
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019
r  E  S  o  l  V  E :  c o N c E d E r ,  f é r i a s  d e  a c o r d o  c o m  o  a r t i -
go nº 74 da lei nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo dis-
criminado, referente ao mês de JaNEiro/2022.

SErVidor MaTrÍcUla carGo EXErc PErÍodo

adriaNa JUca Vilar coUTiNHo 5851165/2 Médico Nefrologista 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

adriaNE WoSNY GUiMaraES 5417988/3 Médico Pediatra 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

aldalicE PErEira doS SaNToS 5173370/1 ag. de Saude 2020 16/01/2022 
a 14/02/2022

aldo dE frEiTaS aSSUNcao 5955416/1 Enfermeiro - Generalista 2020 03/01/2022 
a 17/01/2022

aldo Marcal GUiMarÃES 5776384/3 Médico cirurgião Geral 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

alESSaNdra dE la rocQUE Bar-
roS oliVE 5955450/2 Gerente 2020 17/01/2022 

a 31/01/2022
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alESSaNdra TaVarES da SilVa 5889529/1 assistente administrativo 2020 17/01/2022 
a 31/01/2022

alEXaNdrE SalES MarTiNS 57197949/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/01/2022 
a 14/02/2022

alYNE cordEiro GUiMaraES 55586240/1 Médico Pediatra 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

aMaNda lEoNicE araU-
Jo da coSTa 57174403/1 Técnico de laboratório 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

aMilcar dE carValHo corrEa 5563178/7 Médico - Terapia intensiva 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

aNa carMEN MEdEiroS fUr-
Tado 54180844/2 Médico Endocrinologista 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

aNa do Socorro TriNda-
dE BraGa 57197090/1 ag. de artes Praticas 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

aNa JUlia SaMPaio GoES Mo-
rEira 54180492/3 Psicologo 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

aNa Maria BriTTo BarBalHo 5042453/1 Gerente 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

aNa PaUla fiGUEirEdo MoNTal-
Vao lEiTE 57193448/1 Enfermeiro - Generalista 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

aNa TErEZa fradE dE araUJo 5072913/3 Psicologo 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

aNdErSoN claU-
dio dE liMa BriTo 57175636/1 Técnico de radiologia 2021 03/01/2022 

a 22/01/2022

aNdrESa fErNaNda PiN-
To fErraZ 57174539/1 Psicologo 2020 01/01/2022 

a 30/01/2022

aNGEla Maria da SilVa SalES 57192662/1 Técnico de Enfermagem 2019 02/01/2022 
a 31/01/2022

aNGElica SoUZa MiraNda 54192687/3 assistente Social 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

aNNa PaUla alVES MoNTEi-
ro coSTa 57190588/1 farmacêutico 2018 17/01/2022 

a 15/02/2022

aNNa PaUla Garcia fErrEira 8000513/2 Gerente 2020 17/01/2022 
a 31/01/2022

aNToNio carloS fariaS MoN-
TEiro 54192322/1 ag. de Portaria 2020 02/01/2022 

a 31/01/2022

aNToNio MaUricio da coS-
Ta SilVa 57193120/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/01/2022 

a 16/02/2022

arildo rEGo da SilVa 5900686/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/01/2022 
a 30/01/2022

arlEaNa UaNE dE NaZarE ra-
MoS MariNH 57208345/1 Técnico de Enfermagem 2019 01/01/2022 

a 30/01/2022

arlETE criSTiNa doS SaNToS 57193876/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

BriGida SilVa da coNcEicao 54183699/2 assistente administrativo 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

BrUNo PiNHEiro fErrEira 57219908/2 Médico S/ Especialidade 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

caMila daMiaNa doS rEiS SaN-
ToS 54180792/2 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

caMila dE faTiMa roQUE dE aS-
SiS 54190722/1 Técnico de radiologia 2021 03/01/2022 

a 22/01/2022

caMila NEGrao MoNTEiro 5890457/3 Enfermeiro - Generalista 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

carla caroliNE rEGo crUZ 5853788/3 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

carloS EdUardo GoNcal-
VES SalES 54197225/1 ag. de artes Praticas 2020 01/01/2022 

a 30/01/2022

carloS NaZarENo loU-
cHard SaNTaNa 57175698/1 ag. de artes Praticas 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

carloS TaVarES do NaSci-
MENTo 3372987/3 assistente de adminis-

tração 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

carMEM lUcia MiraNda GoN-
calVES Barr 57197980/4 Técnico de Enfermagem 2020 16/01/2022 

a 14/02/2022

carMEN aNGElica da Sil-
Va PEiXoTo 5154162/3 Enfermeiro - Generalista 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

carol KiMBErlEY coElHo Mar-
QUES 57195670/1 ag. de artes Praticas 2020 18/01/2022 

a 16/02/2022

caroliNE da coSTa doS SaN-
ToS 5889911/1 assistente administrativo 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

ciNEia ViEGaS daN-
TaS doS SaNToS 54189128/2 assistente administrativo 2021 17/01/2022 

a 15/02/2022

claUdia criSTiNa dE SoU-
Za coliNo 5752175/2 Psicologo 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

claUdilENE fraNca alMEida 54195112/1 Enfermeiro - obstetrícia 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

claUdoMiro MElo doS SaNToS 54189267/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

claUdoMiro PirES dE SoU-
Za JUNior 57196810/1 ag. de artes Praticas 2020 17/01/2022 

a 31/01/2022

clEBErSoN BarBoSa liMa 54189375/1 ag. de artes Praticas 2020 01/01/2022 
a 30/01/2022

clElia aNdradE SalUSTriNo 5794692/3 Enfermeiro - Generalista 2020 03/01/2022 
a 17/01/2022

clEVia daNTaS lUZ dE MaToS 5689317/3 Terapeuta ocupacional 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

crEUSa BarBoSa doS SaN-
ToS TriNdadE 5794153/2 Pedagogo 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

criSTiaNE do Socorro loUri-
NHo da coS 55588886/1 Enfermeiro - Generalista 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

criSTiaNE Tar-
ciS cUNHa da SilVa 54190236/2 Médico Pediatra 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

daNiEllE criSTiNa MorEi-
ra dE carValHo 54181993/2 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2019 03/01/2022 
a 01/02/2022

dEBoraH KaTHlEENN dE carVa-
lHo coSTa 57173752/1 Nutricionista 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

dEBoraH TaTiaNE PiNHEi-
ro doS SaNToS c 54185912/2 fonoaudiólogo 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

dEBoraH TaTiaNE PiNHEi-
ro doS SaNToS c 54185912/3 fonoaudiólogo 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

dENiSE rEZENdE TraVESSa 57190810/2 Médico Pediatra 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

dENiZE MENdES dE oliVEira 57174642/2 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

dENiZE NEGrao dE MiraN-
da liMa da coST 57194066/2 Enfermeiro - Generalista 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

dENiZE NEGrao dE MiraN-
da liMa da coST 57194066/1 Enfermeiro - Generalista 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

dENiZE SaNToS MoNTEiro 7000430/3 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

dEUZariNa BaraTa do carMo 5173108/1 ag. de Saude 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

dioNaldo aUGUSTo riBEi-
ro TEiXEira 57174444/1 ag. de artes Praticas 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

dioNE HEllEN rodri-
GUES dE aNdradE 57234079/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

EdilENE fErrEira ra-
MoS da SilVa 5854580/2 Técnico de Enfermagem 2020 18/01/2022 

a 16/02/2022

EdiNEia NaSciMENTo dE BriTo 57207693/1 Técnico de Enfermagem 2019 03/01/2022 
a 01/02/2022

EdNa criSTiNa ViEira coN-
cEicao 57174890/1 Enfermeiro - Generalista 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

EdNa SUElY fErrEira liMa 5561531/1 Enfermeiro - Generalista 2019 03/01/2022 
a 01/02/2022

EliaNE SoUSa fErNaNdES 57231568/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

EliaQUiM PiNHEiro PiNTo 57199331/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022
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EliZaBETH criSTiNa fraN-
co frEirE 54190706/2 assistente Social 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

ElZilENE MoUrao liMa 5955276/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/01/2022 
a 16/02/2022

EriKa coSTa dE MoUra 54195842/2 Médico Pediatra 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

ErYSSoN BaTiSTa Bar-
roS dE SoUZa 5957333/1 analista de Sistemas 2020 03/01/2022 

a 17/01/2022

EVaNdro dE SoUSa MoNTEiro 54189170/1 ag de carpintaria 2020 02/01/2022 
a 31/01/2022

EVENY da rocHa TEiXEira 57174012/1 Psicologo 2019 03/01/2022 
a 01/02/2022

EZEQUiEl raMoS caNcio 57175703/1 ag. de artes Praticas 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

faBiola lEoNir MorEira caM-
PoS 54191257/2 Enfermeiro - Neonatologia 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

faBricio liMa dE alMEida 5889527/1 assistente de informatica 2019 17/01/2022 
a 31/01/2022

fErNaNda do Socorro carVa-
lHo da Sil 54184645/5 Terapeuta ocupacional 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

fErNaNda Maria PiNTo GoMES 57174896/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/01/2022 
a 14/02/2022

florENTiNa do Socorro Mar-
TiNS BalBi 5722110/3 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

fraNciSca daS cHa-
GaS doS SaNToS 57175907/1 ag. de artes Praticas 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

fraNco KoWalSK coUTi-
NHo loBaTo 57174411/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

fraNcoiSE fUrToN PaZ PaN-
ToJa 55588340/1 Enfermeiro - Generalista 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

GEralda NUNES do ValE 5172519/1 ag. de Serv. Gerais 2020 18/01/2022 
a 16/02/2022

GilcilENE do NaSciMEN-
To doS SaNToS aB 57197422/1 assistente administrativo 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

GioVaNa cHaGaS SiQUEira 57201590/2 fisioterapeuta 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

GiSEllY JUliETa Barro-
So da SilVa 54184210/2 Enfermeiro - clínica Médica 2019 03/01/2022 

a 22/01/2022

GiSEllY JUliETa Barro-
So da SilVa 54184210/3 Enfermeiro - clínica Médica 2019 03/01/2022 

a 22/01/2022

GiSlaNia PoNTE fraNcES BriTo 57221212/3 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2019 17/01/2022 

a 15/02/2022

GiZEllE dE SoUZa ParaENSE 54195907/1 ag. de artes Praticas 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

GraZiEla MarQUES fErrEira 54191725/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

GrETHYN SiMoNE foNSEca Ba-
TiSTa 57193131/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

HEliaNa HElENa dE MoU-
ra NUNES 5125170/2 Enfermeiro - Generalista 2018 03/01/2022 

a 01/02/2022

HEloiSa HElENa MoNTEi-
ro NUNES 57193868/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/01/2022 

a 16/02/2022

iElZE dolorES BarroS PE-
rEira 57193780/1 farmacêutico Bioquímico 2019 17/01/2022 

a 15/02/2022

ilMa Socorro doS SaN-
ToS frEiTaS 5175801/1 Enfermeiro - Generalista 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

iSa claUdia NaSciMENTo crUZ 5425352/3 Enfermeiro - Generalista 2020 17/01/2022 
a 31/01/2022

iSa claUdia NaSciMENTo crUZ 5425352/4 Enfermeiro - Neonatologia 2020 17/01/2022 
a 31/01/2022

iSMaEl SilVa dE SoUSa 57195119/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

iVaNildE SoUZa da SilVa 5831709/3 Técnico de Enfermagem 2019 16/01/2022 
a 14/02/2022

iWalENY PErEira MacEdo Ma-
ToS 57194265/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

JaNaiNa dE SoUSa TaVarES 57197883/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

JEaNNE GoNÇalVES caBral 57190350/1 farmacêutico Bioquímico 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

JESUS NaZarENo loBaTo BaHia 54188680/2 ag. de artes Praticas 2019 03/01/2022 
a 01/02/2022

JoaNa lUZiNal rodri-
GUES diaS 3221717/5 assistente Social 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

Joao BENEdiTo cUNHa da SilVa 5856175/2 Técnico de radiologia 2021 03/01/2022 
a 22/01/2022

JoEl fraNciSco coSTa dE MEN-
doNca 57194799/1 assistente administrativo 2020 03/01/2022 

a 22/01/2022

JoElMa SoUZa SaNToS 57196800/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

JorGiaNE corrEa dE liMa 5173779/1 ag. de Serv. Gerais 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

JoSE aNToNio da Sil-
Va HaGE KaraM 771600/2 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2021 03/01/2022 
a 01/02/2022

JoSE carloS SilVa corrEa 54185457/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

JoSE HENriQUE SoUZa MadEira 57211865/1 assistente administrativo 2020 03/01/2022 
a 17/01/2022

JoSEaNE corrEa do NaSciMEN-
To PErEir 57197925/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/01/2022 

a 14/02/2022

JoSEfa VENaNcio da Sil-
Va aZEVEdo 57194385/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/01/2022 

a 30/01/2022

JoSENY fErNaNdES corrEa 54189424/1 Técnico de laboratório 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

JoSiaNE da lUZ SoUZa ro-
driGUES 54188811/3 Psicologo 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

JoYcE aNNE SoUZa do NaS-
ciMENTo 57175707/1 ag. de artes Praticas 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

JUliaNa coSTa GENTil 5955186/1 fisioterapeuta 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

JUliaNa fErNaNdES diaS 5909421/2 fisioterapeuta 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

KariNa doS SaNToS NUNES 5931424/2 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

KaTia dE JESUS PaES lEao co-
ElHo 57192803/4 Enfermeiro - Generalista 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

KaTia SoarES dE oliVEira 57173308/2 Médico Gastroenterologista 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

KEila criSTiNa do roSa-
rio SilVa 57174895/1 Enfermeiro - Generalista 2020 18/01/2022 

a 16/02/2022

KEila TEiXEira dE oliVEira 57190598/1 Enfermeiro - Generalista 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

KElVia aNdradE SalUSTri-
No GoNdiM 5955414/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/01/2022 

a 14/02/2022

laBiBE do Socorro Ha-
BEr dE MENEZES 5757304/3 fisioterapeuta 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

lariSSa da coSTa Ka-
lif dE SoUZa 3540028/5 Enfermeiro - Generalista 2020 01/01/2022 

a 30/01/2022

lariSSa SUElY GUrJao loBa-
To alBarElli 57221180/1 assistente administrativo 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

laUro cESar cardoSo ViaNa 54191099/1 Técnico de radiologia 2020 03/01/2022 
a 22/01/2022

laZaro WladiMir PaUXiS ES-
TEVES NETo 57231691/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

lEda fariaS crUZ 54189215/1 Técnico de laboratório 2020 01/01/2022 
a 30/01/2022

liliaN criSTiNa MariNHo frEi-
TaS dE MEir 57193696/1 assistente administrativo 2019 03/01/2022 

a 01/02/2022
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liliaNE rocHa da SilVa 54191405/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

liNa criSTiNa dE PaUla MaGNo 54189296/1 assistente Social 2020 03/01/2022 
a 17/01/2022

liNa criSTiNa dE PaUla MaGNo 54189296/2 assistente Social 2020 03/01/2022 
a 17/01/2022

liSaNGEla NaZarETH corrEa 5722578/2 ag. de artes Praticas 2020 17/01/2022 
a 31/01/2022

loUiSE VarGaS Polaro fraNco 5955329/1 Médico S/ Especialidade 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

lUaNa KEllYN cardoSo da Sil-
Va fErrEir 57193125/1 fonoaudiólogo 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

lUaNa KEllYN cardoSo da Sil-
Va fErrEir 57193125/2 fonoaudiólogo 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

lUciaNa Baiao BEZErra 5854113/3 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

lUciaNa flaVia dE MacE-
do loPES 57201166/2 Médico Pediatra 2008 17/01/2022 

a 15/02/2022

lUciaNa SaNToS da coNcEicao 57192748/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/01/2022 
a 30/01/2022

lUciaNa TaBaTHa SoU-
Za E SilVa 57192846/1 assistente administrativo 2019 17/01/2022 

a 15/02/2022

lUciaNE do Socorro Mar-
QUES ParaENS 57206446/1 Técnico de Enfermagem 2019 17/01/2022 

a 15/02/2022

lUciliNda corrEa da SilVa 57194438/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

lUiZa Maria dE liMa dUarTE 57196524/1 ag. de artes Praticas 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

lUiZa NaZarE PaNToJa PaM-
PloNa 57192709/1 assistente administrativo 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

lUZia daS Gra-
caS B. doS S. dE oliVEira 5230543/2 Enfermeiro - Generalista 2020 18/01/2022 

a 16/02/2022

MaiK SaNdro rodriGUES Ma-
riNHo 54187464/1 assistente administrativo 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

MarcElo cardoSo coSTa aN-
GEliM froT 80846258/5 Gerente 2019 03/01/2022 

a 17/01/2022

MarcElo fEliPE dE aBrEU dU-
Tra 5957603/1 Secretaria 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

Marcia criSTiNa SoU-
Sa doS SaNToS 57174961/1 Enfermeiro - Generalista 2019 03/01/2022 

a 01/02/2022

Marcia dE SoUZa aMaral lara 57198442/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

Marcia Maria rodriGUES SaN-
TaNa 57205073/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

Marcia MarlY da SilVa GoN-
calVES rEiS 57199093/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

MarcilEia alENcar dE MoraES 57234054/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

MarcilENE da coSTa GoN-
calVES 57197931/1 Técnico de Enfermagem 2019 17/01/2022 

a 15/02/2022

Marcio aUGUSTo MENdoN-
ca MoraES 57193768/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/01/2022 

a 16/02/2022

Marcio VENiciUS QUa-
droS GoNÇalVES 54180824/3 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

Marcio VENiciUS QUa-
droS GoNÇalVES 54180824/2 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2019 03/01/2022 
a 01/02/2022

MarcoS VENicio loPES da lUZ 5955189/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/01/2022 
a 14/02/2022

Maria aNGElica VaScoNcE-
loS dE BorBo 54196427/1 Médico - radiologista 2020 03/01/2022 

a 22/01/2022

Maria aParEcida da SilVa MU-
laTiNHo 57196500/1 Enfermeiro - Generalista 2020 01/01/2022 

a 30/01/2022

Maria dE NaZarE caS-
SEB da SilVa 5327237/3 Médico Pediatra 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

Maria dE NaZarE fal-
cao da SilVa 94331/1 Enfermeiro - Generalista 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

Maria dE NaZarE lEao dE caS-
Tro 3258726/1 agente administrativo 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

Maria do Socorro do NaSci-
MENTo fErr 5118816/2 Médico cirurgião Plástico 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

Maria EdiNa cUNHa da Sil-
Va laMEira 3214192/3 Nutricionista 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

Maria ElZa SoarES dE liMa 57199102/1 ag. de artes Praticas 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

Maria HElENa dE aZEVEdo rEiS 5304385/2 Médico clinica Médica 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

Maria JoElMa da SilVa NETo 57197544/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

Maria NadEJE SoUSa cUNHa 80845659/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 
a 17/01/2022

Maria TriNdadE da coSTa 5909135/3 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

Maria VEroNica da coSTa MaN-
GaBEira 57193773/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

MariaNo alVES cardoSo 57193080/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

MaricElY dE SoUSa 57195716/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

Marilia NaZarETH alMEi-
da crUZ dE faria 5762502/3 Médico Pediatra 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

MariNEZ da coSTa PErEira 57206484/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

MarioNE oliVEira ESTrEla 54180505/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/01/2022 
a 30/01/2022

MarliNda foNSEca fraNÇa 57212970/1 Psicologo 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

MarTHa GorETTi GoNcal-
VES caMPEllo 54180534/4 Economista 2020 03/01/2022 

a 17/01/2022

MarTHa SaBaa SrUr do NaS-
ciMENTo 5238501/2 Psicologo 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

MaUricio lEoNardi da Sil-
Va diaS 55589040/2 Médico Pediatra 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

MicHElE dE PiNHo BarrEiroS 54195817/1 Enfermeiro - Generalista 2019 03/01/2022 
a 17/01/2022

MiracY foNSEca PiNHEiro 5598788/2 Enfermeiro - Generalista 2020 18/01/2022 
a 16/02/2022

NElcilENE da lUZ MoNTEiro 57205669/1 Técnico de Enfermagem 2019 17/01/2022 
a 15/02/2022

NorMa SUElY dE carValHo foN-
SEca aSS 5180864/4 Médico - Terapia intensiva 2020 03/01/2022 

a 17/01/2022

NorMa SUElY dE carValHo foN-
SEca aSS 5180864/3 Médico - Terapia intensiva 2020 03/01/2022 

a 17/01/2022

odENilda MENiNEa dE SoUZa 57193201/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

oSiEl PaNToJa Baia 57197960/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

oSValdo alVES rocHa 57191014/1 agente administrativo 2019 17/01/2022 
a 15/02/2022

PaTricia dE NaZarE P.Salda-
NHa MoraES 57193141/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

PaTricK EMErSoN MaNEScHi 54180825/3 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

PaUlo SErGio fErrEira So-
arES 2002370/2 administrador 2019 03/01/2022 

a 01/02/2022

PriScila MaToS dE PiNHo 5920601/2 Nutricionista 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

rafaEl BorGES NUNES 5895700/1 Médico - radiologista 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022
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raiMUNda Maia laGo 57189622/2 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

raiMUNdo NoNa-
To TUMa dE criSTo 54197966/2 Médico - anestesiologista 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

rEGiNa lUcia ViEira fro-
Ta liMa 57174443/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

rEGiNa NaZarE BaTiSTa ro-
driGUES 5174970/1 assistente de adminis-

tração 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

rEiNaldo SErGio MoNTEi-
ro fraNco 54185883/2 Médico - cirurgia Vascular 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

rENildES da lUZ fErrEi-
ra dUraNS 5762707/5 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

riTa dE caSSia BarBo-
Sa da coSTa 5855187/2 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

riTa dE caSSia froTa ViEi-
ra calS 5757207/3 fisioterapeuta 2019 03/01/2022 

a 01/02/2022

riTa dE faTiMa cardoSo SaM-
Paio 57175696/1 ag. de artes Praticas 2019 17/01/2022 

a 15/02/2022

roBErTo lUiS cHaVES da SilVa 54189398/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

roNaldo JoSE alVES da SilVa 5087597/3 Médico cirurgião Pediátrico 2020 03/01/2022 
a 17/01/2022

roSa HElENa loBaTo dE fi-
GUEirEdo 57189669/5 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

roSa HElENa loBaTo dE fi-
GUEirEdo 57189669/6 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

roSaNGEla aSSUNcao doS SaN-
ToS 54181799/2 Técnico de Enfermagem 2019 16/01/2022 

a 14/02/2022

roSaNGEla SaNToS BaSToS 5146720/6 Enfermeiro - Generalista 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

SaMara doS SaNToS da SilVa 54190062/4 assistente administrativo 2020 16/01/2022 
a 14/02/2022

SaNdra cilENE SoUZa dE oli-
VEira alVES 5487412/3 Médico Pediatra 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

SaNdra SUElY coSTa dE a. fEr-
rEira 57196565/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

SaNdrEli da coNcEicao ro-
driGUES 57195896/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

SilVaNa loUrEiro GoES 57192759/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

SilVaNo JoSE BoTElHo cEr-
dEira 5273170/10 assistente administrativo 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

SilVESTrE SaViNo NETo 5762308/2 Médico - cirurgia Vascular 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

SilVia fErrEira NUNES 80845328/4 Economista 2020 03/01/2022 
a 17/01/2022

SilVia Maria doS SaN-
ToS SoUSa 57234078/1 Técnico de Enfermagem 2010 03/01/2022 

a 01/02/2022

SiMoNE SoUZa araUJo 57210068/1 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

SorlaNdia do Socorro SoU-
Sa dE oliVEi 5746671/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

SorlaNdia do Socorro SoU-
Sa dE oliVEi 5746671/3 Enfermeiro - obstetrícia 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

SUraMa iNEZ faraH GalVao 54180574/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

SUYaNNE PaTricia GoMES Maia 5889370/1 assistente administrativo 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

TaNia rEGiNa d oliVEira coS-
Ta alMEida 57198583/1 Técnico de laboratório 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

Tarcirio coElHo da SilVa 57193061/1 Técnico de radiologia 2021 03/01/2022 
a 22/01/2022

THaiS da rocHa SilVa 8015561/1 assistente administrativo 2020 12/01/2022 
a 10/02/2022

THaliTa criSTiNa dE oliVEi-
ra BraNdao ca 5957332/1 Médico S/ Especialidade 2020 03/01/2022 

a 01/02/2022

THaTiaNa da SilVa roMaNo 54187847/2 Técnico de Enfermagem 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

TiENE QUiTaNiaS da SilVa 5139490/3 ag. de Saude 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

ValdEliNa loPES doS SaNToS 57174441/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

ValdilENE rodriGUES coS-
Ta doS SaNToS 57193070/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

ValEria PacHEco da SilVa 57199406/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

VaNESSa Maria SaMPaio Sil-
Va MaNEScHi 5857317/3 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

VaNia rEGiNa MElo BarBa-
GElaTa 54189795/1 odontologo 2019 03/01/2022 

a 01/02/2022

VEra lUcia coSTa NEVES 57193577/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/01/2022 
a 14/02/2022

VirGiNia SilVEira dE oliVEira 5174929/1 assistente de adminis-
tração 2020 17/01/2022 

a 15/02/2022

WalEria coSTa dE JESUS 54189293/1 Técnico de laboratório 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

WEllS JEfT da coSTa SilVa 54195111/1 ag. de artes Praticas 2020 03/01/2022 
a 01/02/2022

ZElia da coSTa diaS 5082650/1 assistente Social 2019 18/01/2022 
a 16/02/2022

ZilaNGEla criSTiNa GUiMara-
ES GoNcalV 54190584/2 assistente Social 2020 02/01/2022 

a 31/01/2022

ZUlEidE MarTiNS BErNardES 55588889/1 Enfermeiro - obstetrícia 2020 17/01/2022 
a 15/02/2022

 
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 10 de Novembro de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 727817

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1032/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 720/2021-EMaTEr/Pa, de 
03/11/2021, protocolado sob o nº 2021/1141562.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 03/11/2021, a cessão da servidora ETiENE MoN-
TEiro dE aNdradE, id funcional nº 54195950/2, Técnica em comunica-
ção Social, ora cedida para a Empresa de assistência Técnica e Extensão 
rural do Estado do Pará - EMaTEr, com ônus para o órgão cedente, des-
de 01/11/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 08 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 727341
Portaria Nº 1050/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 10 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 2021/1235866;
rESolVE:
1. EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) JoNES 
roBErTo foNSEca PErEira, id. funcional nº 57223728/5, ocupante do 
cargo de agente de artes Práticas, lotado (a) na Gerência de faturamento- 
GfaT desta fundação, a contar de 01/11/2021;
2. CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% 
(sessenta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) SUHaila El 
aoUar, funcional nº57192929/ 1, ocupante do cargo de assistente admi-
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nistrativo, lotado (a) na Gerência de faturamento- GfaT desta fundação, 
a contar de 01/12/2021.
.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 10 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 727930
NotiFicaÇÃo

a
teLerad - ceNtraL de LaUdos e serViÇos Ltda
aSSUNTo: dEfESa EM ProcESSo adMiNiSTraTiVo rEfErENTE ao coN-
TraTo Nº 348/2019/fScMP.
Prezados Senhores,
a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP, Entidade 
da administração indireta do Estado do Pará, sito à rua oliveira Belo, 
n.º 395, bairro do Umarizal, Belém/Pa, neste ato representada por sua 
Procuradoria fundacional, nos termos da PorTaria Nº 916/2021-GaBP/
fScMPa, publicada no doE de 21/10/2021, vem, respeitosamente, 
NoTificá-loS a apresentar dEfESa no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da publicação desta, em função de inexecução contratual
Belém, 10 de Novembro de 2021.
Vítor de lima fonseca
assessor Jurídico da fScMPa

Protocolo: 727920
Portaria Nº 1049/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 10 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 2021/1267143;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) rENaTa SoEiro 
da SilVa, id. funcional nº 5949141/2, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, lotado (a) no (a) Gerência de suprimentos - GSUP desta 
fundação, a contar de 01/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 10 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 727938
Portaria Nº 1051/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 10 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 2021/1221814;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) JUarEZ PaUlo 
SaNToS aNJoS, id. funcional nº 5926630/3, ocupante do cargo de as-
sistente administrativo, lotado (a) no (a) coordenação de contrato- coNT 
desta fundação, a contar de 01/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 10 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 727922
Portaria Nº 1052/2021 – caPe/GP/FscMP, 

de 10 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 2021/1132140;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) EdSoN carloS 
da foNSEca PErEira, id. funcional nº 5175429/1, ocupante do cargo 
de assistente de administração, lotado (a) no (a) coordenação do arquivo 
administrativo- caad desta fundação, a contar de 03/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 10 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 727917

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

P o r t a r i a  Nº. 873/2021 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
20 de oUtUBro  de 2021.

  o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
  considerando o excepcional interesse e a necessidade de pessoal para a 
execução de serviços essenciais na área de saúde desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa,
  considerando a lei complementar nº 07/91, alterada pela lei comple-
mentar nº 077, de 28 de dezembro de 2011,
  considerando a lei complementar Estadual nº 131, de 16 de abril de 
2020,
 considerando a autorização para prorrogação de contratos do Governo do 
Estado através da casa civil do Estado do Pará , formalizada no Processo  
nº 2021/919236,
r E S o l V E:
  i -  Prorrogar os contratos administrativos dos servidores temporários 
relacionados abaixo:

MaTrÍcUla NoME carGo ProrroGar 
aTÉ

5957925/1 alane Santos alves Enfermeiro 03/07/2022
5960883/1 alziane Sousa rebelo Tecnico Patologia clinica 07/06/2022
5955453/1 ana carolina lobato Nogueira Tecnico de Enfermagem 30/06/2022
5955456/1 ana lia de abreu Macambira Tecnico Patologia clinica 30/06/2022
5937313/2 antônio francisco Vilhena lima agente administrativo 01/06/2022
5892547/4 Blenda Portilho cascaes agente administrativo 0106/2022
5941085/2 Brenda Botelho Pinheiro agente administrativo 04/04/2022
5952058/2 Brenda laryssa lima Gonçalves Enfermeiro 03/07/2022
5760321/1 Bruno Tamegao lopes de Noronha Medico 03/07/2022
5322715/4 cileide do Socorro dutra Pereira agente administrativo 04/04/2022
5904073/3 claudete Sousa almeida Tecnico Patologia clinica 30/06/2022
5955699/1 claudia Priscila furtado Tecnico Patologia clinica 30/06/2022
5961211/1 clayse Jennifer alves de Souza Enfermeiro 04/08/2022
5937339/2 cleomara Marques Galvão Tecnico Patologia clinica 01/08/2022
5958122/1 cristiano cesar de Brito Enfermeiro 03/07/2022
5955460/2 dara Marcela Gama dos anjos Enfermeiro 01/06/2022
5955461/1 diego Monteiro dos Santos agente administrativo 01/06/2022
5933990/2 Elvis robertson da Silva alcantara Tecnico de Enfermagem 30/06/2022
5961125/1 Erwin Melo da Silva Tecnico Patologia clinica 03/08/2022
57229311/2 fabiano Silverio Enfermeiro 01/06/2022
5911770/4 fernanda Guedes de carvalho Medico 01/06/2022
5905910/3 Genival Portela lima agente administrativo 04/04/2022
5942920/2 Glauce Simey Medeiros da Silva Enfermeiro 01/06/2022
5957933/1 Hatsumi Miyashiro iwamoto Melo Medico 03/07/2022
5273978/5 ivanilde Silva da Silva Enfermeiro 01/06/2022
5958123/1 Jacqueline da Silva Maciel agente administrativo 03/07/2022
5955497/1 Jaize lima de lima agente administrativo 01/06/2022
5958072/1 Jamila Vaz Tavares Medico 03/07/2022
5937335/2 Jeane Shirley de Souza Xavier agente administrativo 03/07/2022
54184079/3 Joana cristina alves de lima Enfermeiro 01/06/2022
5955495/1 João Paulo de oliveira feitosa Enfermeiro 01/06/2022
5955476/1 Jose de arimateia rodrigues dos reis agente administrativo 01/06/2022
5894199/3 Josue augusto do amaral agente administrativo 30/06/2022
5961716/1 Juan Monteiro da Silva Medico 07/09/2022
5902028/3 Juliana albuquerque Pinto Paiva Biomedico 01/08/2022
5955503/1 Kaio Pavane Nunes agente administrativo 01/06/2022
5955477/1 Karina araujo Nogueira agente administrativo 01/06/2022
5932625/3 leocleide da Silva correia Tecnico de Enfermagem 30/06/2022
5957928/1 leomeria lima do Nascimento Enfermeiro 03/07/2022
5935044/2 leticia caroline da cruz Paula Enfermeiro 01/06/2022
5933991/2 luana Vieira rodrigues agente administrativo 01/06/2022
5941318/3 lucas Mendonça de araujo Bellesi Medico 01/06/2022
5953674/2 lucas Nitael andrade de Moura agente administrativo 31/03/2022

5940862/2 Maciel de oliveira Sobrinho Tecnico Patologia clinica 02/08/2022

5937232/2 Manolo laurence Sozinho de Paula agente administrativo 01/06/2022

5955478/ Marcia ferreira Pinto Tecnico de Enfermagem 30/06/2022
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5955479/1 Marcia inacio da Silva oliveira Tecnico Patologia clinica 30/06/2022
5941431/3 Marcus dimitri Pontes de oliveira Medico 04/04/2022
57230977/3 Marden cravo de oliveira Medico 11/05/2022
5934900/2 Maria do Socorro Mota lima agente administrativo 01/06/2022
5961156/1 Marilia Batista Sampaio Enfermeiro 03/08/2022
5890761/4 Natalia de oliveira Teixeira Enfermeiro 03/07/2022
5959311/1 Pamela Socorro costa de Sousa agente administrativo 04/04/2022
5892497/2 Paula Silvana Maia duarte Enfermeiro 01/06/2022
5945190/2 Pedro Bruno Paixao ribeiro Medico 25/07/2022
5955480/1 renata Ellen dos Santos Enfermeiro 01/06/2022
5955481/1 rodolfo Jinkings lunas caires agente administrativo 01/06/2022
5955501/1 rodrigo Januário Jacomel Enfermeiro 01/06/2022
5914696/3 rodrigo Jose Saraiva de Barros Biomedico 01/06/2022
5960738/1 rosely Barreto almeida Enfermeiro 04/07/2022
5955483/1 Sandra de fatima ferreira Santos Tecnico de Enfermagem 30/06/2022
5937233/2 Tertulina fernandes da Silva agente administrativo 01/06/2022
5938116/3 Tiago Nascimento dos Santos Tecnico de Enfermagem 30/06/2022
5957978/1 Valter Junior Pompeu da luz Tecnico de Manutencao 03/07/2022
5960750/1 Vanessa de Nazare Mendes favacho Enfermeiro 04/07/2022
5855209/4 Vania Eunice Gomes Magalhaes Enfermeiro 01/06/2022
5904073/3 Viviane Pinto de almeida Tecnico de Enfermagem 03/06/2022

 
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
  iii -  Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará-HEMoPa, em 20  de outubro de 2021.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 727337

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº919/2021 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 09 de NoVeMBro de 2021.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
  considerando o Processo nº 2021/1268797 que versa sobre  o requeri-
mento de distrato do servidor alfredo Hiago Mota Gomes;
  rESolVE:
  i – distratar, a pedido, o (a) servidor (a), alfredo Hiago Mota Gomes, 
matrícula nº 5955447/1 do cargo de Enfermeiro, lotado (a) no Hemonucleo 
de capanema desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará - HEMoPa, a contar de 02 de dezembro de  2021.
 
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 09 de novembro de 2021.
  dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 727237

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 090/2021
oBJETo: a aquisição de SolUÇÃo fiSiolÓGica 0,9% para atender as 
necessidades da área técnica no Hemocentro coordenador e Hemorrede da 
fundação Hemopa, pelo período de 12 (doZE) meses.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 29/11/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 727675

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 086/2021
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 2021/416723 Pregão Eletrônico SrP Nº 086/2021 para 
registro de Preços para aquisição futura e Eventual de Medicamentos do 
componente especializado da assistência farmacêutica.
iTEM: 1 – f cardoSo & cia lTda - cNPJ: 04.949.905/0001-63, com 
Proposta no valor unitário a ser registrado r$ 75,56 e valor Global de 

r$ 54.403,20 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e três reais e vinte 
centavos).
Marca: criSTalia
os autos do Processo administrativo Nº 2021/348903 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 11 de novembro de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 727455
PreGÃo eLetrÔNico Nº 078/2021

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 2021/753089 - Pregão Eletrônico Nº 078/2021 para 
aquisição de medicamentos do componente básico da assistência 
farmacêutica para o abastecimento de itens que compõem o padrão do 
suporte de medicamentos para os pacientes tratados nos ambulatórios da 
fundação HEMoPa suprindo a necessidade para 12 meses.
iTENS: 1,2,4,5,9,25 – f cardoSo & cia lTda - cNPJ: 04.949.905/0001-
63, com Proposta no valor de r$ 8.989,00 (oito mil e novecentos e oitenta 
e nove reais).
iTENS: 11 e 12 – Elfa MEdicaMENToS S.a - cNPJ: 09.053.134/0001-45, 
com Proposta no valor de r$ 4.894,00 (Quatro mil oitocentos e noventa e 
quatro reais).
iTENS: 13 e 15 – call MEd coMErcio dE MEdicaMENToS E rEP lTda - 
cNPJ: 05.106.015/0001-52, com Proposta no valor de r$ 6.826,00 (Seis 
mil oitocentos e vinte e seis reais).
iTENS: 17, 23 e 24 – Biofar HoSPiTalar lTda - cNPJ: 19.056.683/0001-
27, com Proposta no valor de r$ 5.164,00 (cinco mil cento e sessenta e 
quatro reais).
iTEM caNcElado: 03.
iTENS dESErToS: 8, 10, 22 E 27. Sem propostas.
iTENS fracaSSadoS: 6, 7, 14, 16, 18, 19, 20, 21 E 26.
os autos do Processo administrativo Nº 2021/753089 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 11 de novembro de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 727434
PreGÃo eLetrÔNico Nº 077/2021

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 
2021/976312 - Pregão Eletrônico nº 077/2021 para aquisição de material 
de consumo (caixa de isopor) a serem utilizados na fundação HEMoPa 
sede e Hemorrede, pelo período de 12 (doze) meses.
iTENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – a P c BoNa EirEli – idEia SolUÇÕES - cNPJ: 
40.147.595/0001-27, com Proposta (seq. 58 a 73 PaE) no valor de r$ 
46.560,00 (Quarenta e seis mil quinhentos e sessenta reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/976312 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 11 de novembro de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 727394

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio 007/2021 Processo 2021/758778.
ForNeciMeNto de saNGUe e HeMocoMPoNeNtes

daS ParTES: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SaNTa Maria daS 
BarrEiraS / HoSPiTal MUNiciPal dE SaNTa Maria daS BarrEiraS 
(coNVENENTE); fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa (coNcEdENTE).
do oBJETo: Tem como objeto o fornecimento de sangue e componentes 
sanguíneos examinados e liberados por parte do coNcEdENTE, aos pa-
cientes da coNVENENTE.
do PraZo: o presente convênio vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) me-
ses, contado da data da sua assinatura.
do Valor: Sem valor estimado.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Sem fonte de recurso estimada.
do foro: Belém – Pará.
daTa dE aSSiNaTUra: 09 de novembro de 2021.
aSSiNaTUraS:
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra – fUNdaÇÃo HEMoPa. (coN-
cEdENTE)
VaNdErlEY SoUZa dE oliVEira - SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE 
SaNTa Maria daS BarrEiraS / HoSPiTal MUNiciPal dE SaNTa Maria 
daS BarrEiraS (coNVENENTE)
ENdErEÇo da coNcEdENTE E cEP: Trav. Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro 
Batista campos, cEP nº 66.033-000, Belém – Pa.

Protocolo: 727225
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eXtrato de coNVÊNio 009/2021 Processo 2021/1227700
ForNeciMeNto de saNGUe e HeMocoMPoNeNtes

daS ParTES: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá / HoSPiTal 
MaTErNo iNfaNTil dE MaraBá (coNVENENTE); fUNdaÇÃo cENTro dE 
HEMaToloGia E HEMoTEraPia do Pará – HEMoPa (coNcEdENTE).
do oBJETo: Tem como objeto o fornecimento de sangue e componentes 
sanguíneos examinados e liberados por parte do coNcEdENTE, aos pa-
cientes da coNVENENTE.
do PraZo: o presente convênio vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) me-
ses, contado da data da sua assinatura.
do Valor: Sem valor estimado.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Sem fonte de recurso estimada.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra: 09 de novembro de 2021
aSSiNaTUraS:
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra – fUNdaÇÃo HEMoPa. (coN-
cEdENTE)
ValMir SilVa MoUra - SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá / 
HoSPiTal MaTErNo iNfaNTil dE MaraBá (coNVENENTE)
ENdErEÇo da coNcEdENTE E cEP: Trav. Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro 
Batista campos, cEP nº 66.033-000, Belém – Pa.

Protocolo: 727262

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 927/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEBEca GUErra TriNdadE Gerente/GEiNE 5916429
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4400,00
observação: Nº do Processo: 2021/1238140  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 727633
Nº da Portaria: 930/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
JoSÉ daNiEl adioN fariaS Gerente/cHr-caS 54180109
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2.300,00
10122129783380000 269  339036 1.200,00
10122129783380000  269  339039 500,00
observação:  Nº do Processo: 2021/1247154  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 727636
Nº da Portaria: 931/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES  5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/1287833 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 727642
Nº da Portaria: 932/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES  5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/1287850 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 727643
Nº da Portaria: 934/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNToNio fErNaNdES coSTEira NETo administrador/TES 541955481
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4000,00
observação: Nº do Processo: 2021/1287893  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 727650
Nº da Portaria: 933/2021

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNToNio fErNaNdES coSTEira NETo administrador/TES 541955481
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039  4000,00
observação: Nº do Processo: 2021/1287866  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 727648

..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1°
data da assinatura: 04/11/2021
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: A prorrogação da vigência do Contrato nº 298/2020, forma da 
sua cláUSUla ii - ViGÊNcia
contrato: 298/2020
Vigência: 11/11/2021 a 10/11/2022
contratado: KGa dESENVolViMENTo E TEcNoloGia EirEli
Endereço: rodoVia Br 316 KM 4 alToS – Sala HoriZoNTE – Bairro GUaNaBara
cep: 67.110-000
Telefone: (91) 99134-6495
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 727388

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 151/2021
Valor: r$ 1.960,00 (Mil NoVEcENToS E SESSENTa rEaiS)
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos injetáveis com estoque 
crítico para atender à necessidade 03 meses nas Unidades de Terapia in-
tensiva e Serviço de apoio a Triagem – SaT e Hemodinâmica 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 10.302.15077684,
Natureza da despesa 339030,
fonte de recursos 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e superávits
Plano interno - Pi 1040008288c e ou 7684coVidPa.
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: alfaMEd coMErcial EirEli
Endereço: aV. MarQUES dE HErVal - PEdrEira. N°2106
BElÉM /Pa
cEP: 66.087-320
Telefone: (91) 3277-2744
E-mail: licitacao@alfamedcomercial.com / sena@alfamedcomercial.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 727728
disPeNsa: 151/2021

Valor: r$ 623.399,00 (SEiScENToS E ViNTE E TrÊS Mil, TrEZENToS E 
NoVENTa E NoVE rEaiS)
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos injetáveis com estoque 
crítico para atender à necessidade 03 meses nas Unidades de Terapia in-
tensiva e Serviço de apoio a Triagem – SaT e Hemodinâmica 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 10.302.15077684,
Natureza da despesa 339030,
fonte de recursos 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits
Plano interno - Pi 1040008288c e ou 7684coVidPa.
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: c J a ParENTE
Endereço: TV. PiraJá Nº 578 - PEdrEira
BElÉM /Pa
cEP: 66.087-490
Telefone: 3277-0093 / 3277-0516
E-mail: arquimede02@terra.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 727729

oUtras MatÉrias
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 214/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 214/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 91/2021/fHcGV, Processo nº 2021/583667, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 15/10/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Órteses, Próteses e Materiais Especializa-
dos (oPMEs) utilizados, em regime de antecipação, e assistência técnica 
para realização de procedimentos de Eletrofisiologia Cardíaca em pacientes 
do SUS, por um período de 12 (doze) meses, na fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 27/10/2021 a 26/10/2022.
EMPrESa: ST JUdE MEdical BraSil lTda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 00.986.846/0001-42, inscrição Estadual 
nº 114.679.386.118, com sede na rua itapeva, 538 – 5º, 6º, 7º e 8º an-
dar – Bela Vista – São Paulo/SP o valor global estimado desta ata é de r$ 
24.423,00 (ViNTE E QUaTro Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS).
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o valor global estimado desta ata é de r$ 1.430.006,00 (HUM MilHÃo, 
QUaTrocENToS E TriNTa Mil E SEiS rEaiS).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 727511
Portaria Nº 576 de 11 de NoVeMBro de 2021.

a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso de suas atribuições que lhes foram conferidas pelo 
decreto Governamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE Nº 
34259, de 22 de junho de 2020.
considerando o teor da PorTaria Nº 234, de 12 de abril de 2021, publicada 
no doE/Pa Nº 34.548, de 12 de abril de 2021, referente ao Processo Nº 
2020/1049903-fPEHcGV;
considerando a ausência, por motivo de afastamento legal, do Presidente 
da comissão de Processo administrativo disciplinar.
resolve:
designar a servidora rute Helena Nicodemos dos Santos, Matrícula Nº 
5443954/4, ocupante do cargo de assistente Social, Membro da referida 
comissão, para exercer a Presidência da mesma, no período de 16 de no-
vembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivete Gadelha Vaz
diretora Presidente/fHcGV

Protocolo: 727677

loTE i 

iTEM SiMaS coMPraSNET ESPEcificaÇÕES aPrES NEcESSidadE P/ 12 
MESES

Marca/
faBricaNTE 

Valor UNiTário
r$

Valor
ToTal

r$

1 459.721 183595-5

Cateter para Eletrofisiologia Terapêutico (Abla-
ção), com controle de temperatura, ponta de 4 

mm, 6 a 7 fr (disponibilidade nas curvas pequena, 
média e grande)

UNid 100 ST JUdE 3.800,00 380.000,00

2 345.539 183597-1

Conector para Cateter de Eletrofisiologia Tera-
pêutico (ablação) com controle de temperatura, 
ponta de 4 mm, 6 a 7 fr – obrigatoriamente do 

mesmo fabricante produto do item 1, por questão 
de compatibilidade do produto.

UNid 100 ST JUdE 900,00 90.000,00

3 459.918 183596-3
Cateter para Eletrofisiologia Terapêutico (Abla-

ção), com controle de temperatura, ponta de 8mm 
(disponível nas curvas pequena, média e grande)

UNid 30 ST JUdE 2.755,00 82.650,00

4 354.537 183597-1

Conector para Cateter de Eletrofisiologia Terapêu-
tico (ablação) com controle de temperatura, ponta 
de 8 mm, 6 a 7 fr – obrigatoriamente do mesmo 
fabricante do produto do item 3, por questão de 

compatibilidade do produto

UNid 30 ST JUdE 900,00 27.000,00

5 459.917 184404-0
Cateter para Eletrofisiologia Diagnóstico (utilizado 
para registro de eletrograma do feixe de HiS), 

curva deflectível, quadripolar, 6 a 7 FR
UNid 100 ST JUdE 1.346,00 134.600,00

6 354.538 184409-1

Conector para Cateter de Eletrofisiologia Diag-
nóstico (utilizado para registro do eletrograma do 
feixe de HIS), curva deflectível, quadripolar, 6 a 
7 fr – obrigatoriamente do mesmo fabricante do 

produto do item 5, por questão de compatibilidade 
do produto

UNid 100 ST JUdE 634,30 63.430,00

7 459.943 184416-4
Cateter para Eletrofisiologia Diagnóstico, curva 
deflectível, decapolar, 6 a 7 FR (utilizado para 

registro dos eletrogramas do seio coronariano)
UNid 100 ST JUdE 1.800,00 180.000,00

8 354.539 184410-5

Conector para Cateter de Eletrofisiologia 
Diagnóstico, curva deflectível, decapolar, 6 a 7 
fr (utilizado para registro dos eletrogramas do 
seio coronariano) – obrigatoriamente do mesmo 

fabricante produto do item 7, por questão de 
compatibilidade do produto

UNid 100 ST JUdE 785,26 78.526,00

9 459.942 184406-7
Cateter para Eletrofisiologia Diagnóstico, curva 

deflectível, duodecapolar, 6 a 7 FR (utilizado para 
mapeamento eletrofisiológico do átrio direito)

UNid 30 ST JUdE 2.800,00 84.000,00

10 354.539 184411-3

Conector para Cateter de Eletrofisiologia 
Diagnóstico, curva deflectível, duodecapolar, 6 a 
7 FR (utilizado para mapeamento eletrofisiológico 

do átrio direito) - obrigatoriamente do mesmo 
fabricante produto do item 9, por questão de 

compatibilidade do produto

UNid 60 ST JUdE 580,00 34.800,00

Valor ToTal loTE i r$ 1.155.006,00
13 439.940 182699-9 agulha transeptal 71cm, tipo BrK UNid 70 ST JUdE 2.000,00 140.000,00
14 448.135 179955-0 Bainha transeptal 8f, 61 a 63cm UNid 50 ST JUdE 2.000,00 100.000,00

17 415.723 216926-6 Kit para mapeamento eletroanatômico tridimen-
sional, com sistema. UNid 10 ST JUdE 3.500,00 35.000,00

ToTal GEral r$275.000,00
Valor ToTal GEral r$ 1.430.006,00

..

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2021/Hrs
ProcESSo PaE Nº 2021/761170
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento no inciso Vi, do art.43, da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores,
rESolVE:
HoMoloGar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 009/2021/HrS, do tipo Menor Preço por lote, destinado à aquisição 
de MaTErial PErMaNENTE: EQUiPaMENToS dE ProcESSaMENTo dE 
dadoS, que serão utilizados em Setores administrativos, Sala de Enfer-
magem e farmácia deste Hospital regional de Salinópolis, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e anexos.
EMPrESa VENcEdora:
1 – aMaZoMiX coMErcio E diSTriBUidora EirEli – cNPJ: 
11.218.665/0001-92.
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lote único: r$ 26.895,00 (Vinte e seis mil oitocentos e noventa e cinco 
reais)
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 009/2021/HrS: r$ 26.895,00 
(Vinte e seis mil e oitocentos e noventa e cinco reais);
Salinopolis/Pa, 10 de Novembro de 2021.
luana Kelly Noronha loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 727397

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico n.º 008/2021
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de viaturas, para 
atender ao TErMo dE doaÇÃo coM ENcarGoS, entre o Estado do Pará 
e a União.
orÇaMENTo:
Unidade orçamentaria: 29101; Programa de Trabalho: 
26.122.1297.8338; Natureza da despesa: 449052; origem do recurso: 
Tesouro; fonte do recurso: 0301000000.
daTa dE aBErTUra: 29/11/2021.
Hora: 10:00 hora local.
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Belém, 11 de novembro de 2021.
Thayana araujo Guimaraes
Pregoeira – SETraN

Protocolo: 727738

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo e resULtado 
de LicitaÇÃo

Modalidade: concorrência.
Número: n.º 028/2020.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público que:
após o exame dos recursos e contrarrazões interpostos contra a decisão 
desta comissão no Julgamento das Propostas financeiras da concorrên-
cia Publica nº 028/2020 e de acordo com a Manifestação Jurídica de nº 
429/2021, ratificada pelo Exmo. Sr. Secretário de Transportes, classifica-
mos a empresa CONSTRUTORA LORENZONI LTDA como 1ª classificada no 
certame.
Vencedora: coNSTrUTora lorENZoNi lTda
Valor: r$ 6.903.341,91 (seis milhões, novecentos e três mil e trezentos e 
quarenta e um reais e noventa e um centavos)
Belém, 11 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 727886

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 024/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da Tomada de 
Preços nº 024/2021 – SETraN.
1ª Classificada: RIOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
Valor: r$ 2.170.457,66.
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de julgamento da documen-
tação encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Per-
manente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º 
andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 11 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa -Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 727694

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

errata
.

Portaria N° 743/2021, PUBLicada No doe ° 34.762, do dia 
11 de NoVeMBro de 2021, soBre o NÚMero de ProtocoLo 

713330.
oNde se LÊ:

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

5496772/2 ana cristina coutinho 
Machado 2018 - 2019 16/11/2021 a 03/12/2021

Leia se:

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

5496772/2 ana cristina coutinho 
Machado 2020 - 2021 16/11/2021 a 03/12/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E 
coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 11 dE NoVEM-
Bro dE 2021. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo-diretor Geral – arcoN-
Pa.

Protocolo: 727272

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 916/2021– arcoN-Pa, de 11 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; considerando o Processo 
Eletrônico n° 2021/1096907; rESolVE: i – coNcEdEr 15 (quinze) dias de 
férias regulamentares ao servidor abaixo:

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

5945895/1 Eduardo antonio domont 
costa 22/01/2020 a 21/01/2021 16/11/2021 a 30/11/2021

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor 
Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 727390

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 915/2021 – arcoN-Pa, de 11 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 conferidas 
pela lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, alterações introduzidas 
pela lei nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006, e considerando o disposto 
no art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. rESolVE: art. 1º 
- TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 745/2021 – arcoN-Pa de 04 de 
outubro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11/11/2021. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor 
Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 727382

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo
Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Ge-
ral, resolve notificar o operador, EDGAR AUGUSTO SILVA BARBOSA para 
que se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da publicação desta, 
sobre a comunicação de ouvidoria - Transporte Nº 324/2021, em virtude 
da existência de pendências junto a arcoN-Pa, para que a tramitação do 
Processo Nº To2021/00100-GTo cumpra o seu curso, sem que seja preju-
dicado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Belém(Pa), 09  de novembro de  2021.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 727308
eXtrato de 3º terMo aditiVo ao coNtrato 

de N.º 09/2016.
Partes: agência  de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará-arcoN-Pa/Empresa claro S.a.objeto do contrato inicial: Servi-
ços de telefonia fixa. Pregão Eletrônico Nº 009/2016-SEPLAD-PA. Objeto e 
justificativa de aditamento: Prorrogação de prazo. Valor: R$60.000,00, es-
timados anuais.dotação orçamentária:80.201.04.122.1297.8338.339039. 
fonte: 0261. recursos próprios.
data da assinatura: 03.11.2021.
Vigência: 03.11.2020 a 02.11.2022, podendo ser rescindido antecipada-
mente na conclusão do processo  de  arP, em andamento na SEPlad-Pa.
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fundamento legal:art. 57, § 4º da lei nº 8.666/93.foro: Belém-Pa.
Endereço da contratada: rua flórida nº 1970,cidade Moções – cEP:04565-
001-SP-Brasil, c.N.P.J/Mf nº. 40.432.544/0001-47diretor Geral da arcoN
-Pa:Euripedes reis da cruz filho.

Protocolo: 727644

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 382 de 10 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo os Processos nº 2020/845765;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor lUiZ ocTaVio raBElo JUNior, matrícula n° 
23795/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para acompanhar e 
fiscalizar, como fiscal titular, o Contrato Administrativo n° 128/2021, cele-
brado com a empresa M&M SErViÇoS lTda, cNPJ n° 27.238.213/0001-02 
e, a servidora laYENE EVErToN dE oliVEira, matrícula nº 5945909/1, 
ocupante do cargo de Coordenadora Regional, para acompanhar e fiscali-
zar, como fiscal suplente, o contrato supra.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 727292

.

.

errata
.

errata da ata de reGistro de PreÇos Nº 35/2021-sedaP
EMPrESa: PETrolEo do BraSil coMÉrcio aTacadiSTa E diSTriBUi-
ÇÃo, com sede na avenida Mário Ypiranga, n° 315, Sala 1317 Bairro adria-
nópolis, Manaus-aM, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 33.375.393/0001-77.
onde se lê:

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

07 21647-0

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

aMaZoNaS.

H/M 1.430 170,00 243.100,00

08 21647-0

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

MaraJÓ.

H/M 870 170,00 147.900,00

09 21647-0

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

dE BElÉM.

H/M 940 140,00 131.600,00

10 21647-0

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

da MESorrEGiÃo do NordESTE 
ParaENSE.

H/M 3.425 140,00 479.500,00

11 21647-0

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

ParaENSE.

H/M 6.190 230,00 1.423.700,00

12 21647-0

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

da MESorrEGiÃo do SUdoESTE 
ParaENSE.

H/M 1.675 230,00 385.250,00

Valor ToTal do GrUPo 2.811.050,00

Leia-se:

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

07 21647-0

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

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

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

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

agricultores familiares, atendendo os 
municípios da MESSorrEGiÃo BaiXo 

aMaZÔNaS. 

H/M 1.430 170,00 243.100,00

08 21647-0

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

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

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

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

MaraJÓ. 

H/M 870 170,00 147.900,00

09 21647-0

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

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

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

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

METroPoliTaNa dE BElÉM. 

H/M 940 140,00 131.600,00

10 21647-0

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

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

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

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

NordESTE ParaENSE. 

H/M 3.425 140,00 479.500,00

11 21647-0

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

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

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

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

agricultores familiares, atendendo os 
municípios da MESSorrEGiÃo do 

SUdESTE ParaENSE. 

H/M 6.190 230,00 1.423.700,00
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12 21647-0

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

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

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

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

agricultores familiares, atendendo os 
municípios da MESSorrEGiÃo do 

SUdoESTE ParaENSE.

H/M 1.675 230,00 385.250,00

Valor ToTal do GrUPo 2.811.050,00

ordENador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Protocolo: 727615

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 750/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Gabriel faro Siqueira
carGo: Supervisor
MaTrÍcUla:5962882
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Ba
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Sececretário da SEdaP, na visita à feira 
agropecuária de castanhal – EXPofac.
PErÍodo: 12/11 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiroz
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 727892
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

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

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2018/215871 EdGar BoNaTTo faZENda SUr-
PrESa

434ha46a-
15ca doM EliSEU 1766/2021

2014/276446
roBSoN TadacHi 
MoraES dE oli-

VEira
faZENda BETEl 64ha38a-

29ca caPaNEMa 1767/2021

2021/767150 SadraX loUrraN 
TEiXEira SilVa

faZENda SaNTa 
TErEZiNHa

1433ha49a-
45ca

roNdoN do 
Pará 1768/2021

2021/767098 MariaNa SaNcHES 
SilVa

faZENda alTo 
alEGrE

1360ha68a-
29ca

roNdoN do 
Pará 1769/2021

2021/767099 EUclidES da SilVa 
filHo

  faZENda 
TaliSMÃ

924ha80a-
16ca

roNdoN do 
Pará 1770/2021

2021/767140 ricardo SaNToS 
da SilVa

  faZENda 
VENEZa

992ha90a-
69ca

roNdoN do 
Pará 1771/2021

2017/552423 iara EUNicE SilVa 
do carMo

  faZENda 
TaliSMÃ

864ha76a-
93ca TailÂNdia 1772/2021

2012/192683 ValÉria caroliNa 
caBral BarroS

 cHácara 
SHaloN

27ha54a-
12ca

SÃo fraN-
ciSco do 

Pará
1773/2021

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

Protocolo: 727699

.

.

errata
.

errata Na Portaria Nº 1750/21, de 09.11.2021, PUBLicada 
No doe Nº 34762 de 11.11.201.

onde se lê: 3169251/1-Norma Sueli formigosa
Leia-se.51855915/2-Norma Sueli formigosa de lima Silva

Protocolo: 727437

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº: 01/2021 - 
coNtrato Nº: 015/2018

coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: aVal EMPrESa dE SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda cNPJ: 
24.930.315/0001-04
ENdErEÇo: Sia TrEcHo nº17, rua 10 , lote 285 – Setor de indústria e 
abastecimento - Brasília/ df, cEP: 71.200-228
ProcESSo: 2018/138337- PaE
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE JardiNaGEM.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:  lEi 8.666/93
JUSTificar: aditação de dotação orçamentária para o objeto contratado.
EXErcÍcio: 2021 - aÇÃo: 266.579 – ProJETo aTiVidadE: 
21.122.1297.8338
NaTUrEZa dE dESPESa: 339037 - foNTE: 0301/0661- P.i.: 412.000.8338c
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
daTa da aSSiNaTUra: 10/11/2021-ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - Presidente

Protocolo: 727679
eXtrato de terMo aPostiLaMeNto Nº: 01/2021 - coNtrato 

Nº: 08/2020
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado:  iT ProTEcT rEPrES. E coNSUlToria EM iNfor. EirEli- 
cNPJ: 23.378.923/0001-87
ENdErEÇo:  av. Santos dumont, 1510, salas 1305 e 1306, Bairro: aldeota 
- cEP:60150161-fortaleza/cE
ProcESSo: 2019/454928-PaE
oBJETo: contratação de serviços de Solução de Proteção e auditoria do 
Uso de credenciais –Monitoramento comportamental e repositório Segu-
ro, com possibilidade de proteção, monitoramento e alerta baseado em 
análise comportamental, detecção e resposta a atividade de conta privile-
giada, armazenamento de senhas e mitigação de riscos.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:  lEi 8.666/93
JUSTificar: aditação de dotação orçamentária para o objeto contratado.
EXErcÍcio: 2021 - aÇÃo: 266.576 – ProJETo aTiVidadE: 
21.126.1508.8238
 NaTUrEZa dE dESPESa: 339040 - foNTE: 0301/0661- P.i.: 
412.000.8238c
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
daTa da aSSiNaTUra: 10/11/2021-ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - Presidente

Protocolo: 727654
eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº: 01/2021 - 

coNtrato Nº: 030/2018
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: a.V.dE JESUS BUriTi-SErV. dE rEfriGEraÇÃo cNPJ: 
17.230.719/0001-11
ENd: av. João Paulo ii nº 9, loja d, dom. aristides – cEP: 67.200-000 
Marituba (Pa)
ProcESSo: 2018/15220-PaE
oBJETo: SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrEVENTiVa EM cEN-
TraiS dE ar.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:  lEi 8.666/93
JUSTificar: aditação de dotação orçamentária para o objeto contratado.
EXErcÍcio: 2021 - aÇÃo: 266.579 – ProJETo aTiVidadE: 
21.122.1297.8338
NaTUrEZa dE dESPESa: 339039 - foNTE: 0301/0661- P.i.: 412.000.8338c
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
daTa da aSSiNaTUra: 10/11/2021-ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - Presidente

Protocolo: 727682
eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº: 01/2021 - 

coNtrato Nº: 021/2018
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa - 
cNPJ:05.089.495/000-90
coNTraTado: ElEVadorES HEXcEl lTda cNPJ: 10.599.628/0001-09
ENdErEÇo av. augusto Montenegro, km 6, n°20, Bairro: Parque Verde, 
cEP: 66.635-110-Belém-Pa
ProcESSo 2018/216364-PaE
oBJETo: SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrEVENTiVa dE ElE-
Vador, coM forNEciMENTo dE PEÇaS.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:  lEi 8.666/93
JUSTificar: aditação de dotação orçamentária para o objeto contratado.
EXErcÍcio: 2021 - aÇÃo: 266.579 – ProJETo aTiVidadE: 
21.122.1297.8338
NaTUrEZa dE dESPESa: 339039 - foNTE: 0301/0661- P.i.: 412.000.8338c
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
daTa da aSSiNaTUra: 10/11/2021-ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - Presidente

Protocolo: 727649
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oUtras MatÉrias
.

terMo de retiFicaÇÃo
aUToriZo, com fulcro na lei Estadual nº 8878/2019 e no seu decreto 
regulamentador Nº 1190/2020, a rETificaÇÃo no TÍTUlo dEfiNiTiVo 
dE coMPra Nº097– rEGUlariZaÇÃo fUNdiaria oNEroSa, expedido em 
favor de JoSE carloS SiMÕES foNTES, no dia 07 de dezembro de 2020, 
para o Município de São João de Pirabas, com área de 104ha40a22ca. 
(cento e quatro hectares, quarenta ares e vinte e dois centiares ), com a 
consequente lavratura do TErMo dE rETificaÇÃo do estado civil do be-
neficiário, passando a ter a seguinte redação.
oNdE SE lÊ:  ESTado ciVil: SolTEiro
lEia-SE: ESTado ciVil: diVorciado
PUBliQUE-SE.
Belém(Pa), 11 de novembro de 2021
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente

Protocolo: 727563
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

errata
.

errata do aViso de LicitaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 
07/2021, PUBlicado No d.o.E Nº 34.762, dE 11 dE NoVEMBro dE 
2021. onde se lê: objeto: aquisição de mudas, insumos e adubo. Leia-
se: objeto: aquisição de máquinas e implementos agrícolas.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 727422
errata do coNtrato N° 30/2021 do PreGÃo eLetrÔNico Nº 
04/2021, PUBlicado No d.o.E Nº 34.762, dE 11 dE NoVEMBro dE 
2021. onde se lê: objeto aquisição de 01 (um) Grupo gerador 15kva. 
Leia-se: objeto: aquisição de 13 (treze) Grupos geradores 15kva.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 727436
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

Processo adMiNstratiVo 2021/332290
coNtrato Nº 48/2021

Valor ToTal: r$ 7.103,25
ViGÊNcia: 11/11/2021 à 10/11/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: aQUiSiÇÃo dE colcHÕES dE SolTEiro 
Para oS PoSToS fiScaiS da adEPará
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: iNdÚSTria E coMErcio colcHoES orTHoVida lTda, 
cNPJ n° 07.628.070/0001-38
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 727709

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo
Processo n° 2020/240541
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 25/2020
Valor MENSal: r$ 1.940,00
Valor ToTal: r$ 23.280,00
ViGÊNcia: 06/11/2021 à 05/11/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de SaNTa 
iZaBEl do Pará
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: THaiS dE liMa oGUiNo
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 716273
7º terMo aditiVo

Processo n° 2015/247489
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 008/2017
Valor MENSal: r$ 2.300,00
Valor ToTal: r$ 27.6000,00
ViGÊNcia: 06/11/2021 à 05/11/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de oriXi-
MiNá
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: JoSE daNTaS
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 727706

diÁria
.

Portaria: 7327/2021 Objetivo: Dar apoio nas notificações de vacinas, 
emissões de GTa’s, atualização cadastral dos produtores.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: rio Maria/
Pa Servidor: 55588911/KlEBEr dE oliVEira BarNaBE (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 14,5 diáriaS / 20/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727273
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

44152/2021, Portaria Nº 5771/2021 de 21/09/2021
Portaria: 7326/2021 objetivo: complementação de diária portaria 
5771/2021, publicada em 21/09/2021 com o objetivo de realizar investi-
gação de possíveis fraudes nos procedimentos de trânsito de animais no 
município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: JacUN-
dá/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa.Servidor: 57234545/rodriGo 
aNToNio MoNTEiro da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
4 diáriaS / 30/09/2021 a 03/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 727269
Portaria: 7313/2021 objetivo: realizar ações de amostragem de fru-
tos da praga quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambo-
la), no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BrEVES/Pa destino: cUrraliNHo/Pa Servidor: 5246601/roNaldo oli-
VEira MiraNda (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 15/11/2021 a 
17/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 727275
Portaria: 7329/2021 objetivo: Participação em reunião e curso de 
agentes vacinadores.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: caSTaNHal/Pa.Servidor: 54185775/ adriaNo 
MarcoS dE carValHo Vilar (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 
diáriaS / 27/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira

Protocolo: 727284
Portaria: 7315/2021 objetivo: realizar atividade de educação sanitá-
ria nas comunidades rurais Surubim e PdS água Preta sobre a Monilía-
se do cacaueiro.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ViTÓria do XiNGU/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 5888158/caSSio 
Polla (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 19/11/2021 a 
21/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 727285
Portaria: 7328/2021 objetivo: realizar ação técnica e administrativa 
nos municípios de Marabá e anapú, realizando conversas com os respon-
sáveis pela invasão na propriedade rural no município de anapu para de-
finir 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: JacUNdá/Pa destino: aNaPU, 
MaraBá/Pa.Servidor: 57234545/rodriGo aNToNio MoNTEiro da Sil-
Va (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 22,5 diáriaS / 08/11/2021 a 
30/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727280
Portaria: 7314/2021 objetivo: realizar ações de amostragem de frutos 
da praga quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola) no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Por-
TEl/Pa destino: MElGaÇo/Pa Servidor: 54187563/TarSo PaNToJa lo-
PES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 15/11/2021 a 
17/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 727281
Portaria: 7312/2021 objetivo: realizar supervisão técnica e alinha-
mento de procedimentos nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo,doM Eli-
SEU,roNdoN do Pará/Pa.Servidor: 54185728/Maria alicE alVES 
THoMaZ liSBoa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 
15/11/2021 a 20/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 727271
Portaria: 7331/2021 objetivo: atendimento a suspeita de síndrome neu-
rológica no acará. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
ToMÉ-aÇU/Pa destino: acará/Pa Servidor: 5932234/ alBErTo liMoNTa 
loBo coNcEiÇÃo filHo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico 
VETEriNário) / 1,5 diária / 25/10/2021 a 26/10/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727294
Portaria: 7330/2021 objetivo: realizar fiscalização volante na Br 222, 
localidade de carne de sol, entre os municípios de abel figueiredo e Bom 
Jesus do Tocantins, com objetivo de coibir o trânsito de produtos e sub 
produtos de origem animal e vegetal sem documentos sanitário. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: doM EliSEU/Pa desti-
no: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 5861500/dENiS claUdio SilVa do 
ESPiriTo SaNTo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 10,5 diáriaS / 
16/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727288
Portaria: 7316/2021 objetivo: realizar fiscalização volante na Br 222, 
localidade de carne de sol, entre os municípios de abel figueiredo e Bom 
Jesus do Tocantins, com objetivo de coibir o trânsito de produtos e sub pro-
dutos de origem animal e vegetal sem documentos sanitário.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: aBEl 
fiGUEirEdo/Pa Servidor: 5739012/UilTEr SoUZa caValcaNTE (TÉcNi-
co aGrÍcola) / 10,5 diáriaS / 16/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727290
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Portaria: 7319/2021 objetivo: realizar atendimento ao público, na no-
tificação de vacinas, emissões de GTA’s, atualização cadastral dos produ-
tores rurais e outros procedimentos administrativo.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: florESTa do ara-
GUaia/Pa Servidor: 57188395/claUcE MoTa NoGUEira (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 14,5 diáriaS / 20/11/2021 a 04/12/2021. ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727301
Portaria 7334/2021 Objetivo Realizar vacinação assistida e/ou fiscali-
zada no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
MocaJUBa/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 54197827/ PaUlo JorGE Va-
lENTE alMEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
08/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727302
Portaria 7335/2021 objetivo: Emitir pareceres técnicos para renovação 
de cadastro de revendas, atendimentos à focos de anemia infecciosa Equi-
na, ações de vigilância ativa em propriedades para cumprimento de metas 
dos programas sanitários no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MoJUÍ doS caMPoS/Pa destino: alENQUEr/Pa 
Servidor: 4281060 / aNdErSoN carValHo dE fariaS (MÉdico VETEri-
Nário) / 5,5 diáriaS / 08/11/2021 a 13/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727305
Portaria: 7320/2021 objetivo: realizar visita técnica em estabelecimen-
to classificado como Unidade de Beneficiamento de Pescado e Produtos 
de Pescado, objetivando intensificar requisitos básicos da inspeção e fis-
calização de processos e procedimentos para adesão e manutenção de 
equivalência ao SiSBi-Poa.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: ViGia/Pa Servidor: 54186954/riTa do So-
corro BriTo coroa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS 
/ 15/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727306
Portaria: 7317/2021 objetivo: realizar fiscalização volante na Br 222, 
localidade de carne de sol, entre os municípios de abel figueiredo e Bom 
Jesus do Tocantins, com objetivo de coibir o trânsito de produtos e sub 
produtos de origem animal e vegetal sem documentos sanitário.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BoNiTo/Pa destino: 
aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 5871026/ JoSE roBErTo PErEira SaN-
ToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 10,5 diáriaS / 16/11/2021 
a 26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727296
Portaria: 7332/2021 objetivo: dar apoio na realização do saneamen-
to de anemia infecciosa equina em propriedade no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rio Maria/Pa destino: oU-
rilÂNdia do NorTE/Pa Servidor: 6403321/ aNdrESSa NUNES dE oli-
VEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 15/11/2021 a 
15/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727297
Portaria: 7318/2021 objetivo: Participar do treinamento no munici-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alENQUEr/
Pa destino: MoNTE alEGrE/Pa Servidor: rG 8585309 /Marco aNTÔ-
Nio rEPolHo lUcaS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 
18/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727298
Portaria: 7333/2021 objetivo: auxiliar o fEa na captura de morcegos.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa 
destino: ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 54193001/ricardo da Sil-
Va rodriGUES (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 08/11/2021 a 
10/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727299
Portaria: 7322/2021 objetivo: realizar vacinações assistida em proprie-
dades inadimplentes com a vacinação contra a febre aftosa no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo fÉliX do 
XiNGU/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 6403368/adria-
Na ParlaNdiM liMa (TÉcNico EM aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 
15/11/2021 a 20/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727315
Portaria: 7337/2021 objetivo: atender aos focos positivos de aiE na 
zona rural no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: alENQUEr/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: rG 8585309 /
Marco aNTÔNio rEPolHo lUcaS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 
4,5 diáriaS / 08/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 727316
Portaria: 7321/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e fiscalizada 
referente a 2º etapa de vacinação conta febre aftosa – novembro 2021.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/
Pa destino: PaU d`arco/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da 
SilVa MarQUES (MÉdico VETEriNário) /3,5 diáriaS / 03/11/2021 a 
06/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727311
Portaria: 7336/2021 objetivo: atender aos focos positivos de aiE na 
zona rural no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: alENQUEr/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: 57224164/ aN-
drESSa fErrEira SaNToS BENTES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUá-
ria) / 4,5 diáriaS / 08/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727312

Portaria: 7323/2021 objetivo: realizar atendimento ao público, na no-
tificação de vacinas, emissões de GTA’s, atualização cadastral dos produ-
tores rurais e outros procedimentos administrativos.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TailÂNdia/Pa destino:  BaNNacH/Pa 
Servidor: 783/ EVa doS SaNToS floriaNo (aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo) / 14,5 diáriaS / 20/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727320
Portaria 7338/2021 objetivo realizar o saneamento de anemia infeccio-
sa equina em propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: oUrilÂNdia do NorTE/
Pa Servidor: 57175962/ EUfraSio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico 
VETEriNário) / 0,5 diária / 15/11/2021 a 15/11/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727321
Portaria: 7324/2021 objetivo: realizar fiscalização volante na Br 222, 
localidade de carne de sol, entre os municípios de abel figueiredo e Bom 
Jesus do Tocantins, com objetivo de coibir o trânsito de produtos e sub 
produtos de origem animal e vegetal sem documentos sanitários. fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do 
araGUaia/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 5871042/ fáBio 
alaN QUEiroZ corrÊa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 10,5 diáriaS / 16/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727327
Portaria: 7339/2021 objetivo: realizar captura de morcegos hemató-
fagos em propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: alTaMira/Pa destino: ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 
54197073/ laMarcK PaUlo BarroS BEZErra (MÉdico VETEriNário) 
/ 2,5 diáriaS / 08/11/2021 a 10/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 727329
Portaria: 7325/2021 objetivo: realizar a padronização da Ulsa de capi-
tão Poço.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: caPiTÃo PoÇo/Pa Servidor: 54193781/ JardENicE Maria 
lEiTE GoMES ViTal (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 
22/11/2021 a 27/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 727332
Portaria: 7340/2021 objetivo: realizar aValiaÇÃo dE BENS rESidU-
aiS E iNSErVÍVEiS in loco nas unidades administrativas da regional de 
BrEVES (Gerência, Ulsa’s e Escritórios)nos municípios. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: afUá, BrEVES, 
cHaVES, cUrraliNHo, PorTEl/Pa Servidor: 54196891/EUlEr PaBlo 
arTiaGa SaNTiaGo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS/ 
09/11/2021 a 14/11/2021. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 727333
Portaria: 7341/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: aBaETETU-
Ba/Pa destino: coNcÓrdia do Pará,MocaJUBa/Pa.Servidor: 5722325/
raQUElEN cardoSo riBEiro dE araÚJo (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 2,5 diáriaS / 15/11/2021 a 17/11/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 727401
Portaria: 7342/2021 objetivo: Participar da capacitação de Servidores 
que atuam no Programa de agrotóxico.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MoJU/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57189981/
lUiS cESar acacio BarBoSa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 727496
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tecNica
ParTES: EMaTEr-Pará x PrEfEiTUra MUNiciPal JacarEacaNGa – Pará
OBJETO: O presente termo de cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do ProGaMa dE aSSiS-
TENcia TEcNica rUral – ProaTEr, executado pela EMaTEr – Pará, no 
Estado do Pará, visando contribuir para a promoção de desenvolvimento 
rural sustentável no município de JacarEacaNGa. a EMaTEr – Pará de-
senvolvera a ação observada ás politicas e diretrizes dos Governos federal, 
Estadual e Municipal, de comum acordo e participação, visando a melhoria 
das condições econômicas, ambientais e sociais de sua população rural.
ViGÊNcia: 03/11/2021 até 31/12/2023
foro: comarca de Marituba
daTa da aSSiNaTUra: 03/11/2021
aSSiNaTUraS: laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
Presidente da EMaTEr – Pará
SEBaSTiÃo aUriValdo rEiS doS SaNToS
Prefeito municipal de JacarEacaNGa

Protocolo: 727429
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coNVÊNio
.

terMo de coNVÊNio
ParTES: EMaTEr-Pará E o cENTro UNiVErSiTário METroPoliTaNo da 
aMaZÔNia - UNifaMaZ
oBJETo: o presente Termo tem objeto a realização de estágio supervisio-
nado obrigatório, cujas as atividades serão desenvolvidas em ambiente de 
trabalho, a estudantes matriculados e com frequência regular em curso de 
educação superior, profissional e especial e de educação especial e ensino 
fundamental na  modalidade profissional de educação de jovens e adultos 
e atestados pela iNSTiUiÇÃo dE ENSiNo.
ViGÊNcia: o prazo de duração deste convênio é indeterminado
foro: foro da comarca de Belém-Pará
daTa da aSSiNaTUra: 03/11/2021
aSSiNaTUraS:
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
Presidente da EMaTEr-Pa
carloS roBErTo fEcUrY fErrEira
diretor financeiro da UNifaMaZ

Protocolo: 727420

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 071/2021, BENEficiário: 
GENiVal rEiS doS SaNToS / MaTrÍcUla: 5639107 / carGo oU fUN-
ÇÃo: EXT. rUral i / MUNicÍPio: NoVa iPiXUNa-Pa / oBJETiVo: cUS-
TEar dESPESaS rElacioNadaS a adaPTaÇÃo do NoVo iMÓVEl do 
EScriTÓrio local, Para GaraNTir oS SErViÇoS dE aTEr do ESloc 
dE NoVa iPiXUNa-Pa / coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 
/ ProJETo aTiVidadE: 8711/ foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 
339030=r$500,00 / 339039=1.800,00 / Valor ToTal r$ 2.300,00 / Pra-
Zo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador 
dE dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES alVES.

Protocolo: 727347

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 0771/2021, PUBLicada No doe Nº 34.760 
de 09.11.2021

r E M a N E J a r, a contar de 03/11/2021, o Extensionista rural l –Val-
dEidES MarQUES liMa- Matrícula nº 57175384/1, do Escritório regional 
das ilhas, para exercer suas funções no Escritório local de Santa Bárbara/
regional das ilhas.

Protocolo: 727678

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidorES:
NoME: STENio oliVEira SoarES
MaTrÍcUla: 8400967
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
a coNTar dE 10/11/2021
NoME: SaUlo lEao alVES
MaTrÍcUla: 6403541
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica-Sistema de informação
a coNTar dE 10/11/2021
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado - diretora de Gestão admi-
nistrativa e financeira, em exercício

Protocolo: 727763

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 02078/2021-dGaF/GaB/seMas, de 11/11/2021.
Nome: WilliaMS diaS dE oliVEira
Matrícula: 55589547/5
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 04 (quatro) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 04/11/2021 a 07/11/2021
atestado de 04/11/2021 (regime Geral de Previdência Social)
lilia Marcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em exercício

Protocolo: 727803

errata
.

errata de terMo aditiVo a coNtrato
Termo aditivo 02/2021 ao contrato 01/2020-SEMaS/Pa, celebrado com 
a BraZ & BraZ lTda. Publicação 726102 do doE 34.760 de 09/11/2021
onde se lê: “assinatura: 05/11/2021”
Leia-se: “assinatura: 29/10/2021”
onde se lê: “Hugo Yutaka Suenaga, Secretário de Estado de Meio ambien-
te e Sustentabilidade, em exercício”
Leia-se: “José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade”

Protocolo: 727871
errata da Portaria Nº2023/2021-dGaF/GaB/seMas, 

PUBLicada No doe, Nº 34.760 de 09/11/2021
EriNElSoN PiMENTEl SoUSa
oNde se LÊ: Periodo de gozo de 31/01/2022 a 01/02/2022
Leia-se: periodo de gozo de 03/01/2022 a 01/02/2022

Protocolo: 727937
errata da Portaria Nº2023/2021-dGaF/GaB/seMas, 

PUBLicada No doe, Nº 34.760 de 09/11/2021
lUciaNo dE JESUS GoMES PErEira
oNde se LÊ: PEriodo dE GoZo dE 20/12/2021 a 0701/2022
Leia-se: PEriodo dE GoZo dE13/12/2021 a 31/12/2021

Protocolo: 727947

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2073/2021 - GaB/seMas 
11 de NoVeMBro de 2021.

objetivo: realizar procedimento de monitoramento nas áreas de manejo 
florestal (PMFS), nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa e Santarém/Pa
destino: Santarém/Pa, rurópolis/Pa e Mojuí dos campos/Pa
Servidores:
- 57203622/2 - liliaN coNcEicao TaVarES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente) - 14/11 a 01/12/2021 – 17 e ½ diárias
- 5938505/2 - dESirEE aNTEia JaSTES fErNaNdES - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente) - 14/11 a 01/12/2021 – 17 e ½ diárias
- 57214630/1 - JoSÉ Maria E SoUZa NETo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente) - 15/11 a 30/11/2021 – 15 e ½ diárias
- 57176223/1 - aNdErSoN BarroS MENdoNÇa - (Motorista) - 15/11 a 
30/11/2021 – 15 e ½ diárias
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: 727355
Portaria Nº 2071/2021 - GaB/seMas 

11 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar coleta seletiva e educação ambiental do projeto Eco 
Semas no distrito de Mosqueiro.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Mosqueiro/Pa
Períodos: 11/11 a 16/11/2021 - 05 e ½ diárias.
Servidoras:
- 5444691/4 - aVaNY MiriaM oliVEira TriNdadE da rocHa - (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5933669/2 - HEliaNa lUcENa da SilVa - (auxiliar operacional)
- 57176457/3 - GlEiSSY JESUS caSTro- (auxiliar operacional)
- Maria dE NaZarE dE liMa PiNa MiraNda – (colaborador Eventual)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão 
administrativa e financeira, em exercício / PorTaria Nº 1929/2021 de 26 
de outubro de 2021

Protocolo: 727268
Portaria Nº 1875/2021 - GaB/seMas 

21 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Realizar fiscalização ambiental no empreendimento GANA GOLD 
MINERAÇÃO S.A. Além de identificar atividades irregulares ou ilícitas du-
rante o período de fiscalização do município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tucurui-Uruara-itaituba/Pa
Período: 25/10 a 05/11/2021 –11 e ½ diárias.
Servidores:
- 57234782/ 1 – EliNEUZa faria da SilVa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57203213/ 2- ElVES MarcElo BarrETo PErEira- (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
- 6330953/ 2- liliaN PaUla alMEida da SilVa- (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5926565/ 2- iGor PErEira diNiZ - (Técnico Em Gestão de Meio am-
biente)
- 5904398/ 2- lEoNi dE SoUZa BElaTo - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5927761/ 2- MicHEl doS SaNToS BoTElHo- (Motorista)
- 57194236/ 1- MicHEl roBSoN dE SoUZa NaZarÉ -(Motorista)
ordENadora: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 719262
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Portaria Nº 2027/2021 - GaB/seMas 
08 de NoVeMBro de 2021.

objetivo: Participação no abeta Summit 2021, evento promovido pela abe-
ta - associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de aven-
tura na cidade de Timbó/Sc.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Navegantes/Sc e Timbó/Sc.
Período: 23/11 a 28/11/2021 – 05 e ½ - diárias
Servidor:
- 57175460/1 - JUlio cESar MEYEr JUNior – (Técnico em Gestão de 
agropecuária)
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: 725502
Portaria Nº 2035/2021 - GaB/seMas 

08 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar procedimento de Vistoria Técnica em Plano de Manejo 
florestal Sustentável nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa
destino: aveiro/Pa e rurópolis/Pa.
Período: 16/11 a 22/11/2021 – 06 e ½ - diárias
Servidores:
- 5949632/1 - GiSElli caSTilHo MoraES – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 80846411/2- rodriGo doS SaNToS liMa- (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
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: 725720
Portaria Nº 2007/2021 - GaB/seMas 

04 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria madeireira, para subsidiar 
a análise técnica de avaliação de Estudo de Coeficiente de Rendimento 
Volumétrico (crV).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Moju/Pa
Período: 22/11 a 27/11/2021– 05 e ½ diárias
Servidores:
- 54189442/2 - roSiaNE da SilVa SoUZa - (Técnico em Gestão de agropecuária)
- 5927793/2 - cHarlES alVES MaciEl NETo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57193748/1 - JoSE lUciaNo SaNToS rodriGUES - (Motorista)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão admi-
nistrativa e financeira, em exercício.

Protocolo: 724741
Portaria Nº 2049/2021 - GaB/seMas 

09 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar ação de fiscalização para levantamento de bens e pro-
dutos apreendidos nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa (castelo dos Sonhos) Novo Progresso/Pa e itaituba/Pa
Período: 17/11 a 03/12/2021 – 16 e ½ diárias
Servidores:
- 5954911/1 - EUclidES fiGUErEdo foNSEca - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5959969/1 - JoSE GoMES dE MElo JUNior - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954907/1 - lUciaNo MacHado doS SaNToS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5943128/1 - EliElSoN dE JESUS MEdEiroS SoUSa - (Motorista)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão 
administrativa e financeira, em exercício / PorTaria Nº 1929/2021 de 26 
de outubro de 2021.

Protocolo: 726434
Portaria Nº 2047/2021 - GaB/seMas 

08 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Visando o licenciamento ambiental da cooperativa dos Garim-
peiros do Minério de Serra Pelada – cooMiSPE, Processo n° 2018/10564 
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: carajás/Pa, Parauapebas/Pa e Marabá/Pa
Período: 16 a 19/11/2021 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954876/ 1 - TadEU SoUZa PErEira - (TEcNico EM GESTao dE MEio aMBiENTE)
- 5954929/ 1 - Sara NaYara da SilVa HaGE - (TEcNico EM GESTao dE 
MEio aMBiENTE)
- 5954958/ 1- faBrÍcio SiMÕES corrÊa - (TEcNico EM GESTao dE 
MEio aMBiENTE)
- 5959659/ 2- GErSoN cardoSo PaES – (coordENador)
- 5931888-2 - alEX da SilVa coSTa- (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: 726719

Portaria Nº 2056/2021 - GaB/seMas 
10 de NoVeMBro de 2021.

objetivo: acompanhar instalação de biodigestores nos municípios progra-
mados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, redenção/Pa, Santana do araguaia/Pa, conceição do 
araguaia/Pa, cumaru do Norte/Pa, Pau darco/Pa, Santa Maria das Barrei-
ras/Pa e Paragominas/Pa
Período: 17/11 a 23/11/2021 – 06 e ½ diárias.
Servidor:
- 5927617/2- BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM -(TEcNico 
EM GESTao 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: 726780
Portaria Nº 2058/2021 - GaB/seMas 

10 de NoVeMBro de 2021.
Objetivo: Realizar vistoria de acompanhamento nos Planos de manejo flo-
restal Sustentável, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e Monte alegre
Período: 15/11 a 24/11/2021 – 09 e ½ diárias
Servidoras:
- 57234850/1 - roBErTa PirES MENdES dE alBUQUErQUE - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5954888/1 - PaUla fraNcYNETH NaSciMENTo SilVa dE MoraES - 
(Técnico em Gestão 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

Protocolo: 726934
Portaria Nº 2059/2021 - GaB/seMas 

10 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: acompanhar instalação de biodigestores nos municípios progra-
mados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santana do araguaia; conceição do araguaia; cumaru do Norte; 
redenção; Pau d’arco; Santa Maria das Barreiras; Marabá e Paragominas/
Pa
Período: 16/11 a 23/11/2021 – 07 e ½ diárias.
Servidor:
- 5945962/ 2 - HiGo coSTa doS SaNToS - (aSSESSor)
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: 726940
Portaria Nº 2060/2021 - GaB/seMas 

10 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Vistoria técnica em empreendimentos localizados nos municípios 
citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Parauapebas/Pa, ourilândia do Norte/Pa, São felix do 
Xingu/Pa e Parauapebas/carajás/Pa,
Período: 15/11 a 19/11/2021 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5952154/2 - ValdiNEia alVES ViEira – (Gerente)
- 6403575/1 - clEidE liMa fErNaNdES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão admi-
nistrativa e financeira, em exercício.
PorTaria Nº 1929/2021 de 26 de outubro de 2021, publicada no doE nº 
34.749, do dia 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 726988
Portaria Nº 2067/2021 - GaB/seMas 

10 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar procedimento de monitoramento nas áreas de manejo 
florestal (PMFS), nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa e Santarém/Pa
destino: Santarém Zona rural, Juruti/Pa, aveiro/Pa e rurópolis/Pa
Servidores:
- 5935462/2 - SUEllEN daMaScENo WaNZElEr caValcaNTE - (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente) - Período: 14/11 a 26/11/2021 – 12 e ½ 
diárias
- 55589547/5 - WilliaMS diaS dE oliVEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente) - Período: 14/11 a 26/11/2021 – 12 e ½ diárias
- 57216164/1 - EriNElSoN PiMENTEl SoUSa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente) - Período: 15/11 a 25/11/2021 – 10 e ½ diárias
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: 727173
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Portaria Nº 2070/2021 - GaB/seMas
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 2021/1121508 e o teor do Me-
morando n° 141/2021 GaGro-SEMaS;
rESolVE:
i – incluir na PorTaria Nº 1913/2021-GaB/SEMaS de 26/10/2021, publicada no 
doE Nº 34.747 do dia 26/10/2021, o servidor PaUlo carValHo liMa, Matrícula n° 
57196924/1, ocupante do cargo de MoToriSTa, com o objetivo de conduzir veículo.
Belém, 10 de Novembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1. ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão ad-
ministrativa e financeira, em exercício.
2. PorTaria Nº 1929/2021 de 26 de outubro de 2021, publicada no doE 
nº 34.749, do dia 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 727233
Portaria Nº 2069/2021 - GaB/seMas 

10 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica na área dos imóveis a serem licenciados com 
a finalidade de dirimir dúvidas de CAR, referentes à sobreposição e tipologia 
declarada e locais a serem desenvolvidas as atividades nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Santana do araguaia/Pa e São félix do Xingu/Pa
Período: 16/11 a 23/11/2021 – 07 e ½ diárias.
Servidores:
- 5908954/4 - faBricio da SilVa corrEa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5953153/1 - ValTo coElHo SaNTaNa JUNior - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão admi-
nistrativa e financeira, em exercício.
PorTaria Nº 1929/2021 de 26 de outubro de 2021, publicada no doE nº 
34.749, do dia 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 727240
Portaria Nº 2080/2021 - GaB/seMas 

11 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar ação de Sustentabilidade na praia de Mosqueiro.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Mosqueiro /Pa
Períodos: 12/11 a 16/11/2021 - 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 97571498/2 - aNa claUdia SaraiVa da coSTa MacEdo diNiZ - (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo)
- 5954948/1 - EdiValdo NEVES fErrEira - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5961402/1 - KESSia dE faTiMa da cUNHa PaNToJa - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 97571284/2 - faBricio darlEY PaiXao fErNaNdES - (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

Protocolo: 727691
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº. 719 de 09 de NoVeMBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Pacajá-Pa, de 22 a 26/11/2021:

Servidor objetivo
roseline Barbosa Henrique rezende, 

matrícula nº 5921264, cargo de Técnico 
em Gestão ambiental.

acompanhamento e orientação técnica da atividade de preparo de área 
e aplicação de atesto de recebimento de mecanização aos beneficiários 

do projeto Prosaf.
Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 

5921180, cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte de servidora em atividade 

institucional.

ii – conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/1261076 e art.145 da lei Estadual nº 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 720 de 09 de NoVeMBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Vitória do Xingu-Pa, de 06 a 10/12/2021:

Servidor objetivo
roseline Barbosa Henrique rezende, matrícula nº 

5921264, cargo de Técnico em Gestão ambiental.
acompanhamento e orientação técnica da atividade de 

preparo de área.

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

Conduzir veículo oficial para transporte de servidora em 
atividade institucional.

ii – conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/1223080 e art.145 da lei Estadual nº 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 721 de 09 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1235243 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Capacitações para implantação de Sistemas Agroflorestais e ma-
nejo de poda em Saf’s cacau em comunidades rurais.
origem: Marabá-Pa
destino: Sapucaia e rio Maria-Pa
Período: 13 a 16/12/2021 - 3,5 (três e meia) diárias
Servidor: Emmanuell carrolo Sobrinho – 57200772 – Técnico em Gestão 
de Meio ambiente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 722 de 09 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1235255 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Capacitações para implantação de Sistemas Agroflorestais e ma-
nejo de poda em Saf’s cacau em comunidades rurais.
origem: Marabá-Pa
destino: ourilândia, Tucumã e São felix do Xingu-Pa
Período: 13 a 17/12/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: Keylah regina Borges – 5783631 – Gerente
Jefferson de Melo Campos – 5909053 – Técnico em Gestão Ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 723 de 10 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1235189 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Capacitações para implantação de Sistemas Agroflorestais e ma-
nejo de poda em Saf’s cacau em comunidades rurais.
origem: Marabá-Pa
destino: São domingos do araguaia e Nova ipixuna-Pa
Período: 06 a 08/12/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: Emmanuell carrolo Sobrinho – 57200772 – Técnico em Gestão 
de Meio ambiente
Jefferson de Melo Campos – 5909053 – Técnico em Gestão Ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 724 de 10 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1235283 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: capacitações para implantação e manutenção de Sistemas agro-
florestais - SAF’s Cacau em comunidades rurais.
origem: Marabá-Pa
destino: Jacundá, Goianésia, Tucuruí e Novo repartimento-Pa
Período: 20 a 23/12/2021 - 3,5 (três e meia) diárias
Servidor: Keylah regina Borges – 5783631 – Gerente
Emmanuell carrolo Sobrinho – 57200772 - Técnico em Gestão de Meio 
ambiente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 725 de 10 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1235169 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Capacitações para implantação de Sistemas Agroflorestais e ma-
nejo de poda em Saf’s cacau para duas comunidades rurais.
origem: Marabá-Pa
destino: Eldorado dos carajás-Pa
Período: 06 a 08/12/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: Keylah regina Borges – 5783631 – Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 727693

oUtras MatÉrias
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 021/2021
o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE do 
ESTado do Pará – idEflor-Bio, por meio da dirEToria adMiNiSTraTiVa E 
fiNaNcEira - daf, e com fundamento no art. 65, § 8º, da lei federal nº 8.666/93, 
resolve apostilar as fontes 0116 e 0316 contrato nº 021/2020, celebrado com PaUlo 
SErGio SilVa dE SoUZa - locaÇÃo dE iMÓVEl, para manutenção do referido 
contrato no exercício corrente 2021 e o próximo exercício 2022.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 727769
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 013/2021

ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSida-
dE do ESTado do Pará- idEflor-Bio e PrEfEiTUra MUNiciPal dE GUrUPá.
oBJETo: o presente acordo dE cooPEraÇÃo TÉcNica – acT objetiva o 
fomento a projetos de recuperação de áreas alteradas no município de Guru-
pá, com a implantação de Sistemas Agroflorestais-SAF´s, a partir da mútua 
cooperação técnica entre idEflor-Bio E PMG, com ações integradas de orien-
tação técnica e extensão rural, mediante práticas ambientais sustentáveis, 
para atender demandas da agricultura familiar no referido município, além de 
outros empreendimentos de interesse comum às partes.
aSSiNaTUra: 09/11/2021
ViGÊNcia: 09/11/2021 a 08/11/2024.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
JoÃo da crUZ TEiXEira dE SoUZa
Prefeito Municipal de Gurupá

Protocolo: 727736
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do coNtrato Nº 237/2021-seGUP/
Pa PUBLicado No doe Nº 34.756 de 04/11/2021- ProtocoLo 

723981
onde se lê: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 235/2021-SEGUP/Pa
Leia-se: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 237/2021-SEGUP/Pa

Protocolo: 727817

coNtrato
.

contrato nº 36/2021-FisP Classificação do Objeto: Serviço de enge-
nharia.
data de assinatura: 11/11/2021, Vigência: 11/11/2021 a 10/11/2022, 
Processo nº 2021/567910, objeto: obra de construção de um bloco com 
cinco salas de aula no instituto de Ensino de Segurança do Pará - iESP. r$ 
314.999,83(trezentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e 
oitenta e três centavos).
dotação orçamentária: 44.101.06.181.1502.8564 / Natureza: 449051. / 
fonte: 0141 e 0341.
contratado: PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli, estabe-
lecida na Passagem Brasília, 9 , atalaia, ananindeua, Pa, cEP 670.135-
70, inscrita no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (cNPJ) sob o nº 
21.803.528/0001-79, MarcElo aMaro da GaMa - diretor e ordenador 
de despesas do fiSP / JacirENE fErrEira dE liMa - PoSiTaNo arQUi-
TETUra E coNSTrUÇÕES EirEli

Protocolo: 727689

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 152/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 152/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 727727
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 234/2021 –ccc/PMPa: No-
MEar o TEN QoSPM rG 40885 Márcio carValHo caValcaNTE, como fis-
cal do contrato administrativo n.º 101/2021 – ccc/PMPa, celebrado entre 
a PMPa e a Empresa iTaMar MarTiNS da SilVa; em Substituição a caP 
QoSPM rG 39745 caMilla PoNTES dE aZEVEdo; Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/
Pa, 11 de Novembro de 2021;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl 
QoPM rG 29213;chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 727797
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 233/2021 –ccc/PMPa: No-
MEar o TEN QoSPM rG 40885 Márcio carValHo caValcaNTE, como fis-
cal do contrato administrativo n.º 106/2021 – ccc/PMPa, celebrado entre a 
PMPa e a Empresa PG liMa coM EirEli - EPP; em Substituição a caP QoSPM 
rG 39745 caMilla PoNTES dE aZEVEdo; Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 11 
de Novembro de 2021;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM 
rG 29213;chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 727800
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL N.º231/2021 – ccc. cujo o 
objetivo é : NoMEar o TEN cEl QoPM rG 10848 iSSac ricardo MoN-
TEIRO ROFFER DA SILVA, como fiscal do Contrato Administrativo nº 
041/2007 – ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Srª irany correâ Ga-
briel, cujo objeto destina-se a “locação de imóvel para abrigar a sede da 
corcPr iii de castanhal”; NoMEar o TEN cEl QoPM rG 23141 aNTÔ-
NIO PINHEIRO CABRAL, como fiscal Interino do Contrato Administrativo 
nº 041/2007-dal/PMPa ; registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/
Pa, 11 de Novembro de 2021. ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN 
cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 727807
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 236/2021 –ccc/PMPa: NoME-
ar o TEN QoSPM rG 40885 Márcio carValHo caValcaNTE, como fiscal do 
contrato administrativo n.º 103/2021 – ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a 
Empresa forMiS iNSTrUMENToS dE MEdiÇÃo lTda; em Substituição a caP 
QoSPM rG 39745 caMilla PoNTES dE aZEVEdo; Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 
11 de Novembro de 2021;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM 
rG 29213;chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 727787

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 232/2021 –ccc/PMPa: 
NoMEar o TEN cEl QoPM rG 27292 SÉrVio TÚlio GoNÇalVES ESTácio, 
como Presidente da comissão fiscalizadora ao contrato administrativo n.º 
112/2021 – ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa coMPaNHia 
BraSilEira dE carTUcHo (cBc); NoMEar o MaJ QoPM rG 33511 EdSoN 
MElo dE caSTro e o 2° SGT PM rG 24642 Márcio JoSÉ loBaTo cardoSo 
como Membros da comissão fiscalizadora; Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 11 
de Novembro de 2021;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM 
rG 29213;chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 727781
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 235/2021 –ccc/PMPa: No-
MEar o TEN QoSPM rG 40885 Márcio carValHo caValcaNTE, como fis-
cal do contrato administrativo n.º 107/2021 – ccc/PMPa, celebrado entre a 
PMPa e a Empresa PGSa coMErcio lTda; em Substituição a caP QoSPM 
rG 39745 caMilla PoNTES dE aZEVEdo; Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 11 
de Novembro de 2021;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM 
rG 29213;chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 727793

errata
.

errata da Portaria Nº162/21/di/dF, contida no doE nº 34.583 do 
dia 14/05/2021; onde Lê-se: SGT PM Silvio fernando ferraz dos Santos; 
cPf: 354.063.802-49; Valor: r$ r$ 3.956,40. SGT PM Manoel José Moraes 
Pontes; cPf: 391.479.672-34; Valor: r$ 3.956,40. cB PM alexander Valente 
Mourao; cPf: 912.220.522-53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Silvio reis da 
Silva; cPf: 642.542.752-34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM anderson Soeiro 
da Silva; cPf: 762.104.482-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Michel Souza 
da Silva; Valor: r$ 3.798,00 Servidor: . Leia-se: SGT PM Silvio fernando 
ferraz dos Santos; cPf: 354.063.802-49; Valor: r$ r$ 3.956,40. SGT PM 
Manoel José Moraes Pontes; cPf: 391.479.672-34; Valor: r$ 3.956,40. cB 
PM alexander Valente Mourao; cPf: 912.220.522-53; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Silvio reis da Silva; cPf: 642.542.752-34; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM anderson Soeiro da Silva; cPf: 762.104.482-91; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Michel Souza da Silva; cPf:522.779.762-53 Valor: r$ 3.798,00. 
ordenador:cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 727403

aViso de LicitaÇÃo
.

reaViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 43/2021 – cPL/PMPa.

ProcESSo Nº 2021/89058
Órgão: PolÍcia MiliTar do Pará.
Objeto: elaboração de projetos básicos e executivos de edificações novas e re-
formas, projetos de urbanização, projetos complementares, levantamentos to-
pográficos e cadastrais e estudos geotécnicos, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste edital, no termo de referência e demais anexos.
data e hora de abertura: 25/11/2021, às 10:00 hs (horário de Brasília).
local: www.gov.br/compras.
informações: (91)984210841.
Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e 
www.gov.br/compras.
Belém-Pa, 11 de novembro de 2021.
Nelson alves de Sena – Ten cel PM
Pregoeiro

Protocolo: 727721

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 109/2021 
– ccc/PMPa. Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
109/2021 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa Marcio SaN-
dro MallET PEZariM, cujo objeto é a “aquisição de moedas de 50 mm alusi-
vas às condecorações deferidas às autoridades do Estado do Pará.”; onde se 
lê: 3.3.90.30 - material de consumo; Leia-se: 3.3.90.31.05 - ordens Hono-
ríficas; Belém/PA, 11 de Novembro de 2021; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 727901

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 944/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, adriaN 
aMador SoarES, 1º TEN PM, Mf 57174189/2, do efetivo do (a) roTaM/
cME; Prazo p/ aplicação: 40 (quarenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 945/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, JEaNdErSoN 
da SilVa SaraiVa, TEN cEl PM, Mf 5820073/1, do efetivo do (a) EPPM; 
Prazo p/ aplicação: 40 (quarenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 1.800,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. 
TErc. PESS JUridica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 947/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, alEX TEiXEira 
raPoSo, MaJ PM, Mf 5807760/1, do efetivo do (a) cVP; Prazo p/ aplicação: 
40 (quarenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 3.000,00; 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. oBS: P/ ser utilizado na 
administração do QcG

Protocolo: 727744
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diÁria
.

Portaria Nº 89/21/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: Sd PM Jessica Gleiciane 
Borges de oliveira; cPf:003.525.182-43; 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 90/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: São Miguel do Guamá-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM Joao Jader amaral dos Santos; cPf:917.487.802-63; 
Valor: r$ 685,76. Sd PM caio cesar Pereira da Silva; cPf: 015.805.492-
09; 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 91/21/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; Servidores: 
TEN PM alessandro alberto de Souza dias; cPf:365.433.142-49; Valor: 
r$ 1.266,08. SGT PM antonio roberto Vitor Barosa; cPf:580.974.492-
34; Valor: r$ 1.055,04. cB PM livia rebouças ferreira de carvalho; 
cPf:993.297.432-34; 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 92/21/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; Servidores: 
SGT PM deni lima Negrão; cPf:401.934.462-00; Valor: r$ 696,32. Sd PM 
Naina barbosa feio; cPf:005.017.042-21; 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 93/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Tomé- açu-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SUB 
PM Willames Maués Pinheiro; cPf:379.615.432-87; Valor: r$ 696,32. SGT 
PM Edimauro Navegantes coutinho; cPf: 379.806.702-30; 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 94/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM Jamerson Jorge Teixeira da Silva; cPf:947.790.582-87; Valor: r$ 
1.012,80. cB PM cristiano alberto Pantoja de Moraes; cPf:824.906.272-
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 95/21/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; Servidores: 
SGT PM Maria almerinda da conceição Santos; cPf:252.009.922-49; Valor: 
r$ 1.055,04. SGT PM diego Wilson corrêa ferreira; cPf: 774.671.082-
49; 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 96/21/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; Servidores: 
SGT PM Marcos Veras de araujo; cPf:361.703.722-49; 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 97/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM anderson Miranda de Vasconcelos; cPf: 630.304.972-91; 
Valor: r$1.055,04. SGT PM carlos Eduardo da Soledade costa; cPf: 
619.176.722-68; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Emanuelle rejane lima lobo; 
cPf: 830.501.832-68; Valor: r$ 1.012,80. cB PM Eldo Souza da costa; 
cPf: 002.554.972-37; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Magno Santa Brigida 
Sampaio; cPf: 008.121.662-99; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM dimitry Jose 
francisco; cPf: 064.362.574-70; 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 98/21/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; Servidores: 
cB PM césar augusto dos Santos de Souza; cPf: 910.109.502-15; Valor: 
r$685,76. Sd PM ailton de azevedo da costa; cPf: 949.528.922-04; 
Valor: r$685,76. Sd PM abner ribeiro Negrão; cPf: 037.564.412-10; 
Valor: r$ 685,76. Sd PM Marcos Sabino alves Barbosa; cPf: 001.760.352-
81; Valor: r$ 685,76. Sd PM Mário Jorges amoras alves filho; cPf: 

014.644.532-50; Valor: r$ 685,76. Sd PM rayza do Socorro da costa 
Nunes; cPf: 011.817.732-02; 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 99/21/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 Elielson da Silva Serra; cPf: 957.364.502-59; 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 100/21/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; Servidores: 
SGT PM luciano dos Santos carvalho Junior; cPf:394.459.682-04; Valor: 
r$ 696,32. SGT PM Wellington luis da Silva farias; cPf:374.062.482-
53; Valor: r$ 696,32. SGT PM Henrique Santos alves da Trindade; 
cPf:426.283.262-72; Valor: r$ 696,32. cB PM fabio Jorge da conceição 
cardoso; cPf:935.505.022-49; Valor: r$685,76. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 101/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
cB PM Maria Pedrinha Gonçalves correa de oliveira; cPf:854.973.472-
15; Valor: r$ 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 102/21/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: Sd 
PM cesar augusto Teixeira Santos; cPf:003.815.812-41; 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 103/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SUB 
TEN PM Emerson flávio de Souza; cPf:578.559.782-91; Valor: r$ 696,32. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 727470
Portaria Nº 2217/21/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Brasilía-df; Período: 06 a 09/12/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cEl PM Ubirajara Magela 
de Sousa falcão; cPf: 430.803.752-20; Valor: r$ 1.747,83. cEl PM José 
dilson Melo de Souza Júnior; cPf: 426.627.292-87; Valor: r$ 1.747,83. 
TEN PM William raphael da Silva Balbino rodrigues; cPf: 083.906.104-
85; Valor: r$ 1.501,64. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 727716
Portaria Nº 116/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores 
SGT PM abdias Sousa Pedrosa; cPf: 863.033.172-00; Valor: r$696,32. 
cB PM Paulo Vitor Sousa Pinheiro; cPf: 828.565.592-04; Valor: r$685,76. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 117/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM antonio carlos da Silva lameira Junior; cPf: 704.611.202-91; 
Valor: r$ 1.055,04. cB PM angelo Pinheiro dos reis; cPf: 936.522.592-
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 118/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM Brasil figueiredo de Souza Junior; cPf: 851.223.432-68; Valor: 
r$696,32. Sd PM igor antunes Gurgel; cPf: 947.313.302-20; 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 119/21/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 ailton Bergue de oliveira; cPf: 928.342.052-72; 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 120/21/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; 
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Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB PM 
osvaldo lisbôa Muniz Santos; cPf: 883.988.702-49; 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 121/21/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 fábio cássio 
Barros carneiro; cPf: 370.621.742-20; Valor: r$1.055,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 122/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: capanema-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cEl PM Ulisses Marques lobo; cPf: 452.845.472-68; Valor: 
r$1.266,08. SGT PM João Paulo Soares Barbosa; cPf: 679.036.652-00; 
Valor: r$1.055,04. SGT PM Eliane do Socorro da Silva rodrigues; cPf: 
738.504.462-04; Valor: r$1.055,04. cB PM danielle Siqueira da Silva 
Margalho; cPf: 747.092.402-72; 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 123/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: capanema-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
TEN cEl PM Jorge augusto laranjeira Melo; cPf: 585.188.432-00; Valor: 
r$1.266,08. SGT PM auguto Muller costa Penha; cPf: 883.534.862-
53; Valor: r$1.055,04. cB PM Bruno oigres domingos oliveira; cPf: 
966.173.302-34; 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 124/21/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; Servidores: 
MaJ PM agnaldo costa de almada; cPf: 512.214.382-04; Valor: 
r$1.266,08. SGT PM aldinar de Queiroz alves; cPf: 750.471.012-
15; Valor: r$1.055,04. cB PM Joseane Mercês Santos ramos; cPf: 
792.197.562-34; Valor: r$1.012,80. cB PM Gabriela Namias de Souza 
de Holanda; cPf: 888.053.362-20; 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 125/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM rodrigo leal da Silva; cPf: 828.750.812-68; Valor: r$685,76. 
cB PM Max de Souza Batista; cPf: 785.945.612-53; 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 126/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB 
PM Nathalie De Castro Ruffeil; CPF: 846.702.822-04; Valor: R$685,76. CB PM 
luiz fernando azulai Soares; cPf: 000.849.312-05; Valor: r$685,76. cB PM 
Michele luzia da Silva lima Souza; cPf: 683.050.102-44; 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 127/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM ariane do Nascimento rodrigues coelho; cPf: 903.091.972-87; 
Valor: r$1.012,80. cB PM larisse Gaia do Nascimento ferreira; cPf: 
006.879.412-61; 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 128/21/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 leandro José Tavares costa; cPf: 746.927.042-63; 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 129/21/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 Marcelo de 
lima Zeferino; cPf: 381.762.972-91; 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 130/21/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 diego Jorge Barata Barros; cPf: 000.391.162-47; 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: 727748

Portaria Nº 131/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB PM 
Ellen Sabrina da Silva Mattos; cPf: 014.748.702-10; 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 132/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor: Sd PM Elizama freires carneiro da Silva; cPf: 001.934.072-
99; 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 133/21/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: SGT PM Nicomedes alves de araújo Júnior; cPf: 392.458.532-
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 134/21/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: SGT 
PM Sancler dos reis Borges; cPf: 674.626.502-15; 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.

Protocolo: 727753
Portaria Nº 104/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: Sd PM Elizângela 
Mendes Souza; cPf: 923.882.642-00; Valor: r$1.012,80. Sd PM rafael 
Estumano Veras; cPf: 012.754.782-71; Valor: r$1.012,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 105/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT 
PM leonel alves de Mendonça; cPf: 604.839.382-20; Valor: r$ 696,32. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 106/21/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: 
MaJ PM João douglas ferreira Soares; cPf: 747.158.282-00; Valor: 
r$ 1.266,08. SGT PM ricardo denis ferreira diniz; cPf: 393.240.102-
63; Valor: r$1.055,04. cB PM luciano Bernardo ramos; cPf: 
733.609.882-72; Valor: R$ 1.012,80.CB PM Offir Rodrigues Cardoso; CPF: 
851.895.532-72; Valor: r$1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 107/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 
12 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de 
pousada; Servidor: SGT PM claudio de carlos oliveira Valente; cPf: 
448.923.902-59; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM Gleidson Borges de 
alexandria; cPf: 378.316.582-20; Valor: r$1.055,04. SGT PM Geraldo 
Martins de almeida; cPf: 373.673.902-87; Valor: r$1.055,04. SGT PM 
Helton Guedes da Silva; cPf: 787.230.272-15; Valor: r$1.055,04. SGT 
PM Janilson andrade de Melo; cPf: 632.591.252-72; Valor: r$1.055,04 
. SGT PM carlos andré Barbosa Braga; cPf: 509.732.582-68; Valor: 
r$ 1.055,04. Sd PM Paulo andrey Santos da Silva; cPf: 018.778.882-
06; 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 108/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
cB PM Tiago Vieira Silva; cPf: 880.778.612-53; Valor: r$1.012,80. 
cB PM Harrison Barbosa Neves; cPf: 936.149.852-53; Valor: 
r$1.012,80. cB PM italina raiol damasceno; cPf: 867.358.372-15; Valor: 
r$1.012,80. Sd PM Gabriel Milton Trindade da costa; cPf: 003.983.012-
80; 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 109/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor: SGT PM Joel lima rebelo; cPf: 381.109.462-91; Valor: 
R$696,32. SGT PM Jefferson Mauricio Souza Da Silva; CPF: 710.535.222-
15; Valor: r$ 696,32. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
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Portaria Nº 110/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidor: Sd PM Paulo césar fima Torres; cPf: 909.355.192-20; Valor: r$ 
685,76. Sd PM Elson Silva Moura; cPf: 016.550.202-93; 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 111/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
SGT PM Nilson da Silva Gomes; cPf: 252.646.722-13; 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 112/21/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 Elielma lima Pereira; cPf: 010.546.722-70; Valor: r$1.012,80. cB 
PM amanda Sâmela da Silva Gonçalves alencar; cPf: 985.257.602-00; 
Valor: r$1.012,80. cB PM Neyla freitas dos Santos; cPf: 817.759.462-15; 
Valor: r$1.012,80. Sd PM Marcela Pantoja Gonçalves; cPf: 012.145.102-
05; Valor: r$1.012,80. Sd PM cherleno cristo rosa; cPf: 916.489.552-
15; Valor: r$1.012,80. Sd PM Willdson araujo Vale; cPf: 008.559.072-
07; 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 113/21/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 lelis Kelly Monteiro ferreira; cPf: 620.361.652-49; 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 114/21/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 Jefferson Kelvin Da Silva Gomes; CPF: 911.744.572-87; 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 115/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
SGT PM ricardo augusto Gonçalves do carmo; cPf: 596.940.332-
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.

Protocolo: 727695
Portaria Nº 488/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-oUTUBro/21-BPrV SUPErViSÃo i); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 15 a 30/10/2021; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: MaJ PM armando Jofre Souza de 
lima; cPf: 712.064.692-34; Valor: r$4.747,80. SGT PM rafael fernandes 
caxias; cPf: 799.007.982-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marcus Vinícius 
Nunes da cunha; cPf: 608.950.122-00; Valor: r$3.956,40. cB PM cleyton 
Batista lopes; cPf: 699.030.692-00; Valor: r$3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 489/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (2ªQUiNZ-oUTUBro/21-BPrV SUPErViSÃo iii); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: 
conceição do araguaia-Pa; Período: 15 a 30/10/2021; Quantidade 
de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN PM 
diogo costa dos Santos; cPf: 919.059.312-04; Valor: r$4.233,30. 
SGT PM david de Paiva carlos Junior; cPf: 825.635.782-72; Valor: r$ 
3.956,40. cB PM Jurandir Pereira da Silva Neto; cPf: 779.708.612-53; 
Valor: r$3.798,00. Sd PM Wanderley ribeiro Gomes; cPf: 017.887.402-
70; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 490/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-oUTUBro/21-BPrV SUPErViSÃo ii); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: 
Goianésia do Pará-Pa; Período: 15 a 30/10/2021; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: MaJ PM Erik Taylor felix 
da Silva; cPf: 708.294.542-68; Valor: r$4.747,80. SGT PM carlos Sidney 
Souza; cPf: 283.342.642-91; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Thiago doná; 
cPf: 769.187.002-78; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Jonatas alves Silva; cPf: 
012.898.892-44; Valor: r$ 3.798,00. cEl QoPM ordENador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 727792
Portaria Nº 135/21/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: 
SGT PM antônio Marcos Miranda da Paz; cPf: 613.259.882-00; 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 136/21/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; Servidores: 
SGT PM Gercilene almeida Barbosa Silva; cPf: 381.763.602-44; Valor: r$ 
1.055,04. cB PM danielle Velasco oliveira; cPf: 951.244.622-72; 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 137/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM Sidney da Silva Monteiro; cPf: 454.277.802-97; Valor: r$ 696,32. 
SGT PM dinaldo Teixeira do Nascimento; cPf: 331.116.692-20; 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 138/21/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 Marcelle lorena figueira Noronha; cPf: 016.809.952-78; 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 139/21/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; Servidores: 
cEl PM Juniso Honorato e Silva; cPf: 250.810.202-49; Valor: r$ 
1.055,04. SGT PM osvaldo José da Silva corrêa; cPf: 578.183.552-
00; cPf: 578.183.552-00; Valor: r$ 696,32. cB PM Williams Marques 
cordeiro; cPf: 783.346.912-20; 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 140/21/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; Servidores: cB 
PM Walkiria fernanda Souza fernandes loureiro; cPf: 803.866.602-04; 
Valor: r$ 685,76. Sd PM Talita Monteiro de Moraes; cPf: 989.106.712-20. 
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 141/21/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 izaías alves dos Santos; cPf: 875.753.292-34; 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 142/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 16/11/2021 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
Sd PM ana Paula Pinto corrêa; cPf: 917.532.602.72; 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 143/21/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: 
Sd PM Geisa Nayane de oliveira Vilhena; cPf: 985.134.192-49; 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 144/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: Sd 
PM larissa Gemaque de azevedo; cPf: 530.916.552-53; 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 145/21/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: 
Sd PM Valnise de assis reis; cPf: 941.059.442-15; 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 146/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB 
PM Manoel Vicente da conceição figueiredo; cPf: 910.740.372-00; 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.
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Portaria Nº 147/21/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; Servidores: 
SGT PM Jorge leonardo Baité de carvalho; cPf: 841.949.102-06; Valor: 
r$ 1.055,04. Sd PM Silmara cristina Pantoja de Melo; cPf: 031.395.932-
36; 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 148/21/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: cB PM 
alan Jonathan Sobral Martins; cPf: 913.588.172-00; 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.
Portaria Nº 149/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período:12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: Sd PM 
Jose das chagas Paiva Junior; cPf: 007.583.192-90; 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 150/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 12 a 
16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: Sd PM Marcelo José de Sousa; cPf: 899.724.812-04; Valor: 
r$ 685,76. Sd PM Ewerton Gean Maia do rosário; cPf: 022.486.292-81; 
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 151/21/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; Servidores: 
SGT PM francisco Wellington Silva freitas; cPf: 625.928.402-06; Valor: 
r$ 1.055,04. Sd PM Joyce Benites da Silva; cPf: 969.644.482-63; 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: 727820

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.668 de 12/08/2021, referente as diárias, PorTaria Nº 1164/21-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 691006.

Protocolo: 727358
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

retiFicaÇÃo de PUBLicaÇÃo: retiFico a PUBLicaÇÃo 
coNstaNte No d.o.e. Nº 34760

Protocólo 726070. Que passa a ser lida da seguinte forma:
ErraTa da PUBlicaÇÃo doE nº 34.760, Portaria 232, de 09/11/2021, de 
concessão de diárias
ao 1ºSGT PM WaldENY dE SoUSa EVaNGEliSTa.
................
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: 727255

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 055/2021

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: 12/11/2021 a 11/11/2022.
data da assinatura: 11/11/2021.
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: B aBa coMErcio VarEJiSTa dE liVroS E aPoSTilaS EirEli
cNPJ: 29.638.365/0001-37
Endereço: Trav. dom romualdo de Seixas, n° 1560, Bairro: Umarizal, Be-
lém - Pa, cEP: 66.055-200
fone: (91) 3085-0556 / 99154-7324
E-mail: financeirobelem@febracis.com.br
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo
dirETor do faSPM.

Protocolo: 727313

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº 002/2021
coNtrato Nº 022/2019

Exercício: 2020
objeto: continuação da Prestação de serviços no ramo de hotelaria, que 
disponibiliza estadia (diária) com café da manhã, destinada aos associados 
e/ou dependentes, com ou sem acompanhantes oriundos do interior do 
estado que necessitem deslocar-se para tratamento de saúde na capital.
Justificativa: natureza continua do serviço.
Valor: até r$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais).
Vigência: 12/11/2021 a 11/11/2022.
data da assinatura: 11/11/2021
licitação: Processo N° 027/2019-cPl/faSPM-crEdENciaMENTo 
N° 003/2019-cPl-faSPM/Pa.
Programa: 1297 – Manutenção da gestão
Projeto/atividade: 8277 – ações administrativas
Elemento de Despesa: 33903905 – Serviços Técnicos Profissionais
Plano interno: 1050008277c
fonte: 0151000000
contratada: HoTEl SÃo BraZ lTda - EPP.
cNPJ nº 00.886.621/0001-14
Endereço: Trav. Timbó, 3099, Bairro: Marco, cEP: 66.093-532.
Telefone: (91) 3266-1816 / 3246-8135
E-mail: hparaisobel@hotmail.com
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 727794

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

o diretor em exercício do Fundo de assistência social da PMPa, no 
desempenho de suas atribuições previstas no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor JUcElia SilVa dE oliVEira, SGT PM rG 
16524, cPf 286.848.342-91, Mf 51638971, cHEfE da SEÇÃo dE al-
MoXarifado do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ r$ 3.400,00 (Três 
Mil e Quatrocentos reais), na 339030 (Material de consumo) e o valor de 
r$ 600,00 (Seiscentos 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, 11 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: 727696

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato de credeNciaMeNto 
N° 016/2018- FUNsaU

objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 12/11/2021 a 11/11/2022
Natureza de despesa 339039/ Programa de trabalho: 06303150282770000/ 
fontes: 0101 (recurso do Tesouro), 0150 (recurso Próprio), 350 (recurso 
Próprio e Superávit).
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: HoSPiTal do coraÇÃo do Pará lTda
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 724929



74  diário oficial Nº 34.764 Sexta-feira, 12 DE NOVEMBRO DE 2021

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
rdc eLetrÔNico Nº 04/2021 – cBMPa
o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, considerando os autos do Processo licitatório na moda-
lidade rdc ElETrÔNico Nº 04/2021 – cBMPa – PaE n° 2021/588339, 
que tem por
objeto a iMPlaNTaÇÃo coM rEforMa, aMPliaÇÃo E coNSTrUÇÃo do 
QUarTEl do 9º GBM/alTaMira, Quartel do 9º GBM, situado na rua abel 
figueiredo, s/nº, bairro: aparecida, altamira – Pa, e com fundamento no 
disposto no art. 28, iV da lei nº 12.462/2011, assim como no que dispõe 
o art. 53, iV do decreto Estadual nº 1.974/2018;
01 – adJUdica o objeto do presente certame à licitante vencedo-
ra, EXEcUTiVa SErViÇoS TÉcNicoS ESPEcialiZadoS lTda, cNPJ: 
06.336.443/0001-34, no Valor Global de r$ 1.482.344,20 (um milhão e 
quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais e 
vinte centavos) e HOMOLOGA o resultado final do RDC ELETRÔNICO Nº 
04/2021 – cBMPa, por preencher todos os requisitos legais exigidos no 
Edital e legislação correspondente.
02 – rEMETEr o processo licitatório a diretoria de apoio logístico/contra-
tos, a fim de que sejam adotadas as medidas relativas à contratação da 
empresa vencedora e demais providências no âmbito de suas atribuições.
Belém-Pa, 11 de Novembro de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 727790

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 190/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina ciência do fogo 
do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Eduardo oliveira rio Branco
cPf: 667.418.152-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727361
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 189/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Tecnologia e 
intervenção em Emergência com Produtos Perigosos do curso de combate 
a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Marcus Paulo cartágenes Veloso
cPf: 649.420.312-49
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727357
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 188/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento e 
comando no Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: aluiz Palheta rodrigues
cPf: 795.514.082-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727353
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 193/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina defesa civil do 

curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Marcelo Pinheiro dos Santos
cPf: 639.498.652-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727374
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 194/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Técnica em 
Maneabilidade de incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/
rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratada: ana Paula Britto Pereira
cPf: 959.208.892-69
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727380
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 191/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: carlos rangel Valois da Silva
cPf: 943.008.442-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727365
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 192/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento 
e comando de operações de combate a incêndio do curso de combate a 
incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: carlos rangel Valois da Silva
cPf: 943.008.442-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727371
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 218/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Salvamento em 
altura do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: alessandro Mauro rodrigues da Silva
cPf: 881.470.612-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727468
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 219/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: antônio Marcos coelho da cunha
cPf: 667.008.922-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727469
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 216/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Procedimentos 
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operacionais do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: flávio Eduardo alcântara Braga
cPf: 844.070.772-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727465
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 217/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Salvamento em 
altura do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: aluiz Palheta rodrigues
cPf: 795.514.082-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727467
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 212/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento e 
comando no Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: alessandro Mauro rodrigues da Silva
cPf: 881.470.612-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727456
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 213/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Primeiros So-
corros do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Willamys Pereira de oliveira
cPf: 886.518.862-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727460
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 214/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Primeiros So-
corros do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Matheus da conceição Moraes
cPf: 825.925.862-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727461
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 215/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Procedimentos 
operacionais do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Marcelo franco de araújo
cPf: 827.911.982-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727462
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 223/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Viatura e Equi-
pamentos Motomecanizados do curso de combate a incêndio Urbano/

rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Nelson Monteiro amador
cPf: 647.254.802-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727479
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 222/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Viatura e Equi-
pamentos Motomecanizados do curso de combate a incêndio Urbano/
rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: aluiz Palheta rodrigues
cPf: 795.514.082-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727477
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 224/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Viatura e Equi-
pamentos Motomecanizados do curso de combate a incêndio Urbano/
rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: José roberto Nogueira Marinho
cPf: 427.674.152-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727481
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 220/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: rodrigo da Silva Vasconcelos
cPf: 838.168.952-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727472
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 221/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Viatura e Equi-
pamentos Motomecanizados do curso de combate a incêndio Urbano/
rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Eduardo oliveira rio Branco
cPf: 667.418.152-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727475
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 197/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Técnica e Ma-
neabilidade em Salvamento em altura do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Gabriel da Silva oliveira
cPf: 771.432.992-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727400
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 195/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina atendimento 
Pré-Hospitalar do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Marcelo franco de araújo
cPf: 827.911.982-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727385
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 196/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Prevenção e 
combate a incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Willamys Pereira de oliveira
cPf: 886.518.862-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727392
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 198/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina operações Pra-
ticas de rPa(drone) do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: igor de lima Batista
cPf: 753.315.352-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727406
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 199/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: flávio Eduardo alcântara Braga
cPf: 844.070.772-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727425
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 200/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.680,00 (Mil seiscentos e oitenta reais)
objeto: contratação de Supervisor do curso de combate a incêndio Ur-
bano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: flávio de Souza cruz
cPf: 884.309.952-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727427
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 201/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratada: ana Paula Britto Pereira
cPf: 959.208.892-69
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727430

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 203/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Willamys Pereira de oliveira
cPf: 886.518.862-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727435
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 202/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Peterson leal de Souza
cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727432
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 204/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Evandro dos Santos dias
cPf: 692.988.822-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727438
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 207/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina fundamentos de 
combate a incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Peterson leal de Souza
cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727445
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 205/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina fundamentos de 
combate a incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: rodrigo da Silva Vasconcelos
cPf: 838.168.952-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727441
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 206/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina fundamentos de 
combate a incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: antônio Marcos coelho da cunha
cPf: 667.008.922-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727442
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 209/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento e 
comando no Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Matheus da conceição Moraes
cPf: 825.925.862-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727451
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 210/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento e 
comando no Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Nelson Monteiro amador
cPf: 647.254.802-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727453
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 211/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento e 
comando no Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: flávio Eduardo alcântara Braga
cPf: 844.070.772-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727454
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 208/2021 – cBMPa
data de assinatura: 11/11/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina fundamentos de 
combate a incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Nelson Monteiro amador
cPf: 647.254.802-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727447

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 130/diÁria/cedec de 08 de NoVeMBro de 2021
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder aos militares: MaJ QoBM fraNciSco JÂNio BEZErra 
coSTa e SGT BM Márcio doS SaNToS aVElar, 04 (quatro) diárias de 
alimentação e 03 (três) diárias de pousada para cada; SGT BM JEaN car-
ValHo corrÊa e cB BM NÍlToN do roSário SoUZa, 07 (sete) diárias de 
alimentação e 06 (seis) diárias de pousada e para cada, perfazendo um va-
lor total de r$ 5.391,22 (ciNco Mil, TrEZENToS E NoVENTa E UM rEaiS 
E ViNTE E doiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de Belém-Pa para 
o município de Marabá/Pa na região de integração de carajás, com diária 
do Grupo B, nos períodos de 10 a 13 e 07 a 13 de novembro de 2021, a 
serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 727424

.

.

oUtras MatÉrias
.

ordem de execução de serviços: 217/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°207/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina fundamentos de 
combate a incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Peterson leal de Souza
cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727557
ordem de execução de serviços: 218/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°208/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina fundamentos de 
combate a incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Nelson Monteiro amador
cPf: 647.254.802-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727558
ordem de execução de serviços: 212/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°202/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Peterson leal de Souza
cPf: 639.559.542-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727545
ordem de execução de serviços: 211/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°201/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratada: ana Paula Britto Pereira
cPf: 959.208.892-69
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727543
ordem de execução de serviços: 214/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°204/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Evandro dos Santos dias
cPf: 692.988.822-20
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727550
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ordem de execução de serviços: 216/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°206/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina fundamentos de 
combate a incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: antônio Marcos coelho da cunha
cPf: 667.008.922-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727555
ordem de execução de serviços: 215/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°205/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina fundamentos de 
combate a incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: rodrigo da Silva Vasconcelos
cPf: 838.168.952-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727552
ordem de execução de serviços: 213/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°203/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Willamys Pereira de oliveira
cPf: 886.518.862-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727549
ordem de execução de serviços: 202/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°192/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento 
e comando de operações de combate a incêndio do curso de combate a 
incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: carlos rangel Valois da Silva
cPf: 943.008.442-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727512
ordem de execução de serviços: 204/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°194/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Técnica em 
Maneabilidade de incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/
rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratada: ana Paula Britto Pereira
cPf: 959.208.892-69
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727516
ordem de execução de serviços: 199/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°189/2021
Valor: r$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022

objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Tecnologia e 
intervenção em Emergência com Produtos Perigosos do curso de combate 
a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Marcus Paulo cartágenes Veloso
cPf: 649.420.312-49
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727502
ordem de execução de serviços: 200/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°190/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina ciência do fogo 
do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Eduardo oliveira rio Branco
cPf: 667.418.152-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727504
ordem de execução de serviços: 201/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°191/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Estágio Super-
visionado do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: carlos rangel Valois da Silva
cPf: 943.008.442-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727505
ordem de execução de serviços: 209/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°199/2021
Valor: r$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: flávio Eduardo alcântara Braga
cPf: 844.070.772-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727534
ordem de execução de serviços: 210/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°200/2021
Valor: r$ 1.680,00 (Mil seiscentos e oitenta reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de Supervisor do curso de combate a incêndio Ur-
bano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: flávio de Souza cruz
cPf: 884.309.952-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727540
ordem de execução de serviços: 203/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°193/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina defesa civil do 
curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
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Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Marcelo Pinheiro dos Santos
cPf: 639.498.652-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727513
ordem de execução de serviços: 207/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°197/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Técnica e Ma-
neabilidade em Salvamento em altura do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Gabriel da Silva oliveira
cPf: 771.432.992-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727530
ordem de execução de serviços: 208/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°198/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina operações Pra-
ticas de rPa(drone) do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: igor de lima Batista
cPf: 753.315.352-91
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727531
ordem de execução de serviços: 205/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°195/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina atendimento 
Pré-Hospitalar do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Marcelo franco de araújo
cPf: 827.911.982-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727522
ordem de execução de serviços: 206/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°196/2021
Valor: r$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Prevenção e 
combate a incêndio do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Willamys Pereira de oliveira
cPf: 886.518.862-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727525
ordem de execução de serviços: 233/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°223/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Viatura e Equi-
pamentos Motomecanizados do curso de combate a incêndio Urbano/
rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Nelson Monteiro amador
cPf: 647.254.802-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727616

ordem de execução de serviços: 234/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°223/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Viatura e Equi-
pamentos Motomecanizados do curso de combate a incêndio Urbano/
rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: José roberto Nogueira Marinho
cPf: 427.674.152-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727617
ordem de execução de serviços: 229/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°219/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: antônio Marcos coelho da cunha
cPf: 667.008.922-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727605
ordem de execução de serviços: 219/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°209/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento e 
comando no Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Matheus da conceição Moraes
cPf: 825.925.862-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727579
ordem de execução de serviços: 220/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°210/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento e 
comando no Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Nelson Monteiro amador
cPf: 647.254.802-15
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727586
ordem de execução de serviços: 224/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°214/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Primeiros So-
corros do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Matheus da conceição Moraes
cPf: 825.925.862-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727596
ordem de execução de serviços: 225/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°215/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
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Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Procedimentos 
operacionais do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Marcelo franco de araújo
cPf: 827.911.982-53
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727597
ordem de execução de serviços: 221/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°211/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento e 
comando no Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: flávio Eduardo alcântara Braga
cPf: 844.070.772-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727590
ordem de execução de serviços: 222/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°212/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento e 
comando no Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: alessandro Mauro rodrigues da Silva
cPf: 881.470.612-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727592
ordem de execução de serviços: 230/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°220/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Treinamento 
físico Militar do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: rodrigo da Silva Vasconcelos
cPf: 838.168.952-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727610
ordem de execução de serviços: 231/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°221/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Viatura e Equi-
pamentos Motomecanizados do curso de combate a incêndio Urbano/
rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Eduardo oliveira rio Branco
cPf: 667.418.152-87
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727612
ordem de execução de serviços: 232/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°222/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Viatura e Equi-
pamentos Motomecanizados do curso de combate a incêndio Urbano/
rMB/2021.

Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: aluiz Palheta rodrigues
cPf: 795.514.082-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727614
ordem de execução de serviços: 228/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°218/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Salvamento em 
altura do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: alessandro Mauro rodrigues da Silva
cPf: 881.470.612-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727604
ordem de execução de serviços: 227/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°217/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Salvamento em 
altura do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: aluiz Palheta rodrigues
cPf: 795.514.082-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727601
ordem de execução de serviços: 223/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°213/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Primeiros So-
corros do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: Willamys Pereira de oliveira
cPf: 886.518.862-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727594
ordem de execução de serviços: 226/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°216/2021
Valor: r$ 1.000,00 (Mil reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Procedimentos 
operacionais do curso de combate a incêndio Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
contratado: flávio Eduardo alcântara Braga
cPf: 844.070.772-04
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727599
ordem de execução de serviços: 198/2021 – cBMPa.
data da assinatura: 11/11/2021
origem: Termo de inexigibilidade N°188/2021
Valor: r$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)
Vigência: 11/11/2021 até 11/01/2022
objeto: contratação de docente para ministrar a disciplina Planejamento e 
comando no Emprego Tático em Sinistros do curso de combate a incêndio 
Urbano/rMB/2021.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recursos: 0101000000
c. funcional: 06.128.1502.8932
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339036
Elemento de despesa: 339047
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contratado: aluiz Palheta rodrigues
cPf: 795.514.082-68
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 727499
extrato de ata srP Nº 004/2021 – c, Espécie: ata de registro de 
Preço Nº 004/2021 - C, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
do Pará, cNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. Moda-
lidadE: Pregão Eletrônico SrP nº 24/2021 – cBMPa. objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS oPEracioNaiS dE 
coMBaTE a iNcÊNdio florESTal E UrBaNo, Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará, conforme es-
pecificados nos Itens 03,10,12 E 32 do Termo de Referência, anexo I do 
edital de Pregão nº 24/2021-SrP, que é parte integrante desta ata, as-
sim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. rES-
GaTEcNica coMErcio dE EQUiPaMENToS dE rESGaTE EirEli; cNPJ: 
415.453.449/0001-82.

coMPoSiÇÕES doS iTENS 03,10,12 E 32
Nº iTEM dEScriÇÃo Marca/ModElo QTd UNid Valor UNiTário r$ SUBToTal r$

03 BoTa MUlTiUSo (Par)* GUarTEla/r2 2.041 ParES 663,89 1.354.999,49

10 MocHila coSTal 
flEXiVEl ** VallfirEST/BVB0101-aaa0E 205 UNd 1.636,00 335.380,00

12 caPacETE *** KaSK /SUPErPlaSMa Pl Hi 
iVZ + ViSor fUll facE fUME 855 UNd 1.157,00 989.235,00

32 coNJUNTo dESENcar-
cErador ****

HolMaTro/ Sr20Pc2/ 4150/ 
5350/ c10oU/c10BU 73 UNd 77.566,00 5.662.318,00

ESPEcificaÇÃo*
Bota multiuso (par) de alto desempenho anti chamas altura média de 225mm considerando ponto mais do cano, cabedal 
em couro hidrofugado tipo vaqueta anti-chamas, colarinho revestido em couro tipo napa, acolchoado em espuma PU for-
mando 4 (quatro) gomos, internamente em tecido dupla frontura, forração 100% impermeável e respirável, fechamento 
frontal por atacadores antichamas, passadores em material polimérico nylon(restante da especificação encontra-se no 

termo de referência do edital).
ESPEcificaÇÃo**

Mochila costal para combate a incêndios, fabricada em cordura 1000 na parte externa e em PVc na parte interna, deverá 
ter capacidade de no mínimo 20 litros(restante da especificação encontra-se no termo de referência do edital).

ESPEcificaÇÃo***
Multiuso para emergências médicas, resgate veicular, resgate em altura e resgate terrestre: o casco externo do capacete 
deverá ser feito de polipropileno, nas cores vermelha e branco, apresentar adesivos refletivos, garantindo alta visibilida-

de. O capacete deverá ser obrigatoriamente apresentado com visor panorâmico (restante da especificação encontra-se no 
termo de referência do edital).

ESPEcificaÇÃo****
com motor 4 tempos a combustão interna potência mínima de 3HP, ignição eletrônica, refrigerado a ar, partida manual 

retrátil. Montada em chassi metálico estruturado, não oxidante e resistente, ergonômico, com alças para transporte e ma-
nuseio centralizado, com pés de borracha anti-vibratórios. Projetada para utilização de 02 ferramentas simultâneas, sem 
perda da capacidade de fluxo e velocidade mesmo com duas ferramentas à plena carga, hidráulica, com conexão através 
de mangueiras coaxiais ou duplas paralelas com conectores de engate único e rápido e com sistema de segurança com 

travamento automático(restante da especificação encontra-se no termo de referência do edital).
 

iTEM 
Nº

ESPEcifica-
ÇÃo UNd QTd cBMPa QdTE fcP QdTE 

fScM
QdTE 
PMPa

QdTE 
SESPa

PrEÇo UNi-
Tário r$

PrEÇo ToTal 
r$

03 BoTa MUlTiU-
So (Par)

Pa-
rES 2.000 30 03 02 06 663,89 1.354.999,49

Valor total por Órgão (r$) 1.327.780,00 19.916,70 1.991,67 1.327,78 3.983,34  

10
MocHila 
coSTal 

flEXiVEl
UNd 200 - - - 05 1.636,00 335.380,00

Valor total por Órgão (r$) 327.200,00 - - - 8.180,00  

12 caPacETE UNd 800 50 - - 05 1.157,00 989.235,00

Valor total por Órgão (r$) 925.600,00 57.850,00 - - 5.785,00  

32
coNJUNTo 

dESENcarcE-
rador

UNd 70 - - - 03 77.566,00 5.662.318,00

Valor total por Órgão (r$) 5.429.620,00 - - - 232.698,00  

ÓrGÃo GErENciador E ParTiciPaNTE(S)
o órgão gerenciador será o corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa).
São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
– fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará(fcP);
– fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará(fScM);
– PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará(PMPa);
– SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica(SESPa).
Valor Global: r$ 8.341.932,49
data de assinatura: 10/11/2021
Vigência: 10/11/2021 à 10/11/2022
Signatários: cEl QoBM Hayman apolo Gomes de Souza – comandante Ge-
ral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelo respectivo representante 
legal da Empresa.
oBSErVaÇÃo: Torna sem efeito as informações inerentes ao “Extrato da 
aTa SrP Nº 004/2021 – c”, publicado no d.o.E. nº 34.759, de 08/11/2021, 
Protocolo nº 724947.

Protocolo: 727762

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Belém-Pa, terça-feira, 09 de novembro de 2021
Portaria N.º 189/2021-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 a servidora JoSElEia caM-
PoS aNdradE, Enfermeira, matrícula n° 57190455, para acompanhar 
como FISCAL a execução do Contrato nº 113/2021 – PC/PA, firmado com 
a Empresa rEVErSa aMBiENTal SErViÇoS E colETora dE rESÍdUoS 
EirEli, cNPJ N° 27.208.498/0001-39, cujo objeto é coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Na colETa, iNciNEraÇÃo E dESTiNaÇÃo fi-
Nal dE liXo PaTolÓGico, e no seu impedimento o servidor JoSÉ rENaTo 
MErcÊS MacHado, odontólogo, matrícula n°57190540, que assistirá o 
referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do 
Estado do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Polícia civil/Pa
Belém-Pa, terça-feira, 09 de novembro de 2021
Portaria N.º 190/2021-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 a servidora aNa BEaTriZ 
ValliNoTo dE SoUZa, diretora de divisão, matrícula n°54185818/3, para 
acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 115/2021 – Pc/Pa, 
firmado com a Empresa CLARO BRASIL S/A, CNPJ N° 40.432.544/0001-
47, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na presta-
ção de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) para atender aos órgãos 
e entidades do Poder Executivo Estadual, incluindo um sistema informati-
zado de gerenciamento on-line que permita a visualização e gerenciamen-
to de todas as linhas móveis contratadas e faturas do Plano corporativo, 
além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, 
e no seu impedimento a servidora Márcia criSTiNa ValE dE JESUS, as-
sistente administrativo, matrícula n° 5937231/3, que assistirá o referido 
contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado 
do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
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b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Polícia civil/Pa

Protocolo: 727538

.

.

errata
.

errata
doe 37.671, 10/11/2021, Pag. 92
Termo de Homologação
Processo nº. 2021/802851
Pregão 026/2021
item 001
onde se Lê:
Total do licitante:r$1.569,00 (hum mil quinhentos e trinta e nove reais);
Leia-se: r$1.539,00 (hum mil quinhentos e trinta e nove reais).

Protocolo: 727796

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo: 1. contrato: 068/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil 
do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. KcM SErViÇoS ESPE-
cialiZadoS EirEli. cNPJ nº 286.797.252-34. objeto: repactuação con-
tratual tendo em vista a convenção coletiva 2021, registrada no MTE: 
Pa000067/2021 em 08/02/2021. data da assinatura: 08/11/2021. Vigên-
cia: 08/11/2021 à 15/07/2022. Valor: r$=487.942,00/MÊS. orçamento: 
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte de recurso origem do re-
curso. 06.122.1297.8338.339037.0101. 06.422.1500.8804.339037.0101 
Estadual. Processo nº 2021/1048278. contratada: KcM SErViÇoS ES-
PEcialiZadoS EirEli. Endereço: av. alameda Moreira da costa nº 25, 
Bairro: Marco, cEP 66.093-710, fone: (91) 3355-0531, 3355-0542. orde-
nadora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. chefe 
de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 727537

.

.

oUtras MatÉrias
.

distrato de serVidor teMPorÁrio
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ato: Termo de distrato
data de admissão: 10/05/2021
Término Vínculo: 08/11/2021
Motivo: rescisão contratual
Nome do Servidor cargo do Servidor Temporário
GaBriElla SaNdrES dE SoUZa
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ordenador: WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral da Polícia civil

Protocolo: 727806

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Pae nº 2021/816141; 2021/816243; 2021/816225; 2021/816201
Pregão Eletrônico nº 053/2021 – cPc”rc”
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos 
autos dos processos nº 2021/816141; 2021/816243; 2021/816225; 
2021/816201, bem como as disposições do Edital de Pregão Eletrônico 
nº 053/2021 – cPc–rc, que tem objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial PEr-

MaNENTE (cENTrifUGa), para o laboratório de Toxicologia, instrumental 
e Biologia Forense, desta Sede do Centro de Perícias Científicas “Renato 
chaves”, rESolVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial que concedeu o objeto 
do iTEM 03 deste certame à empresa f cardoSo E cia lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, pela oferta de r$ 2.350,00 (dois 
mil trezentos e cinquenta 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/Pa, 11 de novembro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral – cPc “rc”

Protocolo: 727702

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Pae nº 2021/816141; 2021/816243; 2021/816225; 2021/816201
Pregão Eletrônico nº 053/2021 – cPc”rc”
A pregoeira oficial designado pela PORTARIA Nº 253/2021 – GAB/DG – CP-
c-rc, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, da lei 
10.520/2002), e após a constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao Pregão Eletrônico nº 053/2021 – cPc– rc, que tem objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE (cENTrifUGa), para o labora-
tório de Toxicologia, instrumental e Biologia forense, desta Sede do centro 
de Perícias Científicas “Renato Chaves”, RESOLVE:
i – adJUdicar o iTEM 03, a empresa f cardoSo E cia lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, pela oferta de r$ 2.350,00 (dois 
mil trezentos e cinquenta reais)
Maria do Socorro da SilVa dE alMEida
Pregoeira Oficial

Protocolo: 727697

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1453/ 2021
Nidia caTHEriNE MarTiNS fErrEira
MaTrÍcUla: 57227585
carGo: Secretária da diretoria
riSE foNSEca dE liMa
MaTrÍcUla: 5850924/1
carGo: coordenador
rodriGo coSTa fErrEira
MaTrÍcUla: 5889988
carGo: administrador
cidadE: alTaMira - Pa
diáriaS: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 11/10/2021 a 19/10/2021
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 727318

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4135/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 68117, de 26/01/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora roSElY SoUZa PErEira, auxiliar Técnico, matrí-
cula 3263134/1, lotada na coordenadoria de Habilitação de condutores, 15 
(quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 23/11 a 
07/12/2020, conforme laudo Médico nº 68117, de 26/01/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 23/11/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4136/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 68115, de 26/01/2021,
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r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora roSElY SoUZa PErEira, auxiliar Técnico, matrí-
cula 3263134/1, lotada na coordenadoria de Habilitação de condutores, 15 
(quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 15/10 a 
29/10/2020, conforme laudo Médico nº 68115, de 26/01/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/10/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4130/2021-daF/cGP
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 80059, de 24/09/2021,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde da servidora Maria da 
coNcEiÇÃo SaNTaNa aGE, Técnico d, matrícula 27448/1, lotada na Ge-
rência do Posto avançado antonio Barreto, 90 (noventa) dias de no período 
de 07/08 a 04/11/2021, conforme laudo Médico nº 80059, de 24/09/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 07/08/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4131/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 80392, de 01/10/2021,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde da servidora HElENa 
Maria rodriGUES SarMENTo, Escriturária, matrícula 7006365/1, lotada 
na coordenadoria de operação e fiscalização de Trânsito, por 45 (quarenta 
e cinco) dias, no período de 04/09 a 18/10/2021, conforme laudo Médico 
nº 80392, de 01/10/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4132/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 80337, de 30/09/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MariNES BraGa fUrTado, Vistoriadora, matrí-
cula 57201323/1, lotada na cirETraN “a” de itaituba, 30 (trinta) dias de 
licença para Tratamento de Saúde, no período de 31/08 a 29/09/2021, 
conforme laudo Médico nº 80337, de 30/09/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 31/08/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4133/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 68119, de 26/01/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNToNio UliSSES diaS VilHENa, assistente de 
Trânsito, matrícula 57176341/1, 30 (trinta) dias, de licença para Trata-
mento de Saúde, no período de 02/12 a 31/12/2020, conforme laudo Mé-
dico nº 68119, de 26/01/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/12/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4134/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 68118, de 26/01/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aMÉlia rodriGUES BiSPo, Técnico em informáti-
ca, matrícula 57196680/1, lotada na diretoria de Tecnologia e informática, 
15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 
06/11 a 20/11/2020, conforme laudo Médico nº 68118, de 26/01/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 06/11/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4137/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 68114, de 26/01/2021,

r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ariETH doS SaNToS coSTa, assistente de Trânsi-
to, matrícula 54191537/2, lotada no Posto do dETraN no Shopping Metró-
pole, 12 (doze) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 
20/10 a 31/10/2020, conforme laudo Médico nº 68114, de 26/01/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 20/10/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4138/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 68113, de 26/01/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora SÍlVia corrEa MarTiNS, assistente de Trânsito, 
matrícula 57197142/1, lotada na Gerência de arrecadação, 60 (sessenta) 
dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 22/11/2020 a 
20/01/2021, conforme laudo Médico nº 68113, de 26/01/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 22/11/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4139/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 81230, de 22/10/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ caSTro dE SoUSa filHo, auxiliar Técnico, 
matrícula 3264297/1, lotado na coordenadoria de Habilitação de conduto-
res, 60 (sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período 
de 15/10 a 13/12/2021, conforme laudo Médico nº 81230, de 22/10/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/10/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4140/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, 
e ainda a apresentação do laudo Médico nº 492/2021, de 19/10/2021,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde concedida a servido-
ra NEYdE HElENa PaiVa da coSTa, assistente de administração, ma-
trícula 3267571/1, lotada na cirETraN “a” altamira, por 90 (noventa) 
dias, no período de 15/10/2021 a 12/01/2022, conforme laudo Médico nº 
492/2021, de 19/10/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/10/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4141/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 80333, de 30/09/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNdrÉ KEMil SilVa doS SaNToS, assistente de 
Trânsito, matrícula 55588504/1, lotado na cirETraN “a” de abaetetuba, 
seis (6) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 05 a 
09/07/2021, conforme laudo Médico nº 80333, de 30/09/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 05/07/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4127/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 os termos constantes do Parecer 1569/2011-ProJUr/
Nc, no Processo 2011/427324, deferindo a concessão de licença Prêmio 
à servidora,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ElEoNora Maria da coSTa PalHa, auxiliar Téc-
nico, matrícula 3266532/1, lotada na Gerência de Biblioteca, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 03/11 a 02/12/2021, referentes ao 
triênio 2010/2013, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/11/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4125/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 os termos constantes do Despacho às fls. 06, no Processo 
2019/227923, reconhecendo que o servidor faz jus à concessão de licença 
Prêmio,
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r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor fáBio aNToNio GaMa riBEiro, assistente de 
Trânsito, matrícula 55590178/1, lotado na Gerência de Posto avançado, 
cento e vinte (120) dias de licença Prêmio, no período de 03/11/2021 
a 02/03/2022, referentes aos triênios 01.08.2007/2010 (30 dias), 
01.08.2010/2013 (60 dias) e 01.08.2013/2016 (30 dias), de acordo com a 
lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/11/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4126/2021-daF/cGP, de 09/11/2021
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 os termos constantes do despacho às fls. 21, do Processo 
2021/525205, reconhecendo o direito da servidora à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora luna Neruda antunes fonseca, agente de fisca-
lização de Trânsito, matrícula 57201163/2, lotada na Gerência de ope-
ração e fiscalização de Trânsito da capital, 60 (sessenta) dias de licença 
Prêmio, no período de 25/10/2021 a 23/12/2021, referentes ao triênio 
02.08.2008/2011 (30 dias) e 02.08.2011/2014 (30 dias), de acordo com a 
lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 25/10/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 727478

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3870/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
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 2021/1233079;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Haroldo alencar de Sousa Neto, matrícula nº 5947287/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (HUM Mil rEaiS) e destinam-se para ser usado em passagens 
para o deslocamento entre Porto alegre-florianópolis / florianópolis-Porto 
alegre / Porto alegre-Gramado / Gramado-Porto alegre.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 15/11 à 26/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3884/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
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 2021/1234862;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Maria de Nazaré Benício Gomes, matrícula nº 3154009/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas que ocor-
rerem na demanda do processo de n° 2021/1165086.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04/12 à 23/12/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3886/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1214370;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
raimundo ferreira Valentim Neto, matrícula nº 57195665/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
800,00 (oiTocENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas even-

tuais e de pronto pagamento durante a realização de operação de fisca-
lização de trânsito que será realizada nas circunscrições do município de 
Salinópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-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 02/11 à 16/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3887/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
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 2021/1214435;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
franciana Maria Jatene cavalcante, matrícula nº 57212348/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto pagamento durante a realização de operação de fiscalização 
de trânsito que será realizada nas circunscrições de abaetetuba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03/11 à 16/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3888/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1213553;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Hiran costa Mesquita, matrícula nº 5805201/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto pagamento durante a realização de operação de fiscalização 
de trânsito que será realizada nas circunscrições do município de Tucuruí.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04/11 à 17/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 727519

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3726/2021-daF/cgp, de 22/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/948441;
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 capanema no período de 25/10 à 19/11/2021, 
a fim de realizar retaguarda no setor de veículo da CIRETRAN no referido 
municipio.

nome matricula
luana do Socorro ribeiro chaves 57175750 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3727/2021-daF/cgp, de 22/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1164165;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias aos 
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servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de itaituba – 03/11 à 07/11/2021, Novo Pro-
gresso – 08/11 à 11/11/2021, Uruará – 12/11 à 15/11/2021, Medicilândia 
– 16/11 à 20/11/2021 e Novo Repartimento – 21/11 à 26/11/2021, a fim 
de realizar o levantamento de necessidade de bens mobiliários e eletrodo-
mésticos para futura distribuição no referido município.

nome matricula
carlos Jorge da Silva ramos 3262642/1
José raimundo Borges costa 57196677/1

raimundo Sérgio da Silva 3263118/1
Marcelo Monteiro de castilho 57195480/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3729/2021-daF/cgp, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1207248;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Tucuruí – 04/11 à 18/11/2021, a fim de acompanhar a 
equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, realizando as 
atividades correlatas a sua área de atuação no referido município.

nome matricula
leonardo araújo da costa 80845441/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3731/2021-daF/cgp, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1206858;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba – 03/11 à 16/11/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo e ações de fiscalização de trânsito no referido 
município.

nome matricula
Enivaldo Pardauil da costa 57198277/1

cláudio José fonseca Monteiro 57228801/1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278/1
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272/1

ricardo Peixoto Mendes 57203600/1
Marcos allan dos Santos Brito 57232048/1

Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687/2
João das Merces oliveira Júnior 57226382/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3732/2021-daF/cgp, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1178416;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Belém para os municípios de Santana do araguaia – 28/10 à 
30/10/2021, redenção – 31/10 à 04/11/2021, conceição do araguaia – 
05/11 à 07/11/2021, São Geraldo do araguaia – 08/11 à 11/11/2021, Ma-
rabá – 12/11 à 14/11/2021, itupiranga – 15/11 à 17/11/2021, rondon do 
Pará – 18/11 à 20/11/2021, dom Elizeu – 21/11 à 22/11/2021 e Tomé-açu 
– 23/11 à 26/11/2021, a fim de realizar inventário patrimonial referente ao 
exercício de 2021 nas cirETraN’s dos referidos municípios.

nome matricula

diva Maria do rosário ferreira 105643/2

Valdeângela carvalho Vasconcelos Paiva 57195472/1

Paulo roberto Mendes Martins 3262138/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3733/2021-daF/cgp, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1164822;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Canaã dos Carajás – 21/11 à 01/12/2021, a fim de mi-
nistrar os cursos especializados para formação e atualização mototaxista, 
motofrete e transporte de emergência no referido município.

nome matricula
afonso luiz Marinho frança 3265226/1

Heldecir lima conceição 3157300/1
carlos Magno Trindade ferradais 57188923/1
Maria de Nazaré Benício Gomes 3154009/1

Helen Vanessa araújo dos Santos 57198702/1
Maria dalva cordeiro Pantoja 57198714/1

átila de Morais Machado 57175789/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3735/2021-daF/cgp, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1165086;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Santana do araguaia – 04/12 à 23/12/2021, a 
fim de ministrar os cursos especializados para formação mototaxista, mo-
tofrete, transporte de emergência, transporte de passageiros e transporte 
escolar no referido município.

nome matricula
afonso luiz Marinho frança 3265226/1

Heldecir lima conceição 3157300/1
carlos Magno Trindade ferradais 57188923/1
Maria de Nazaré Benício Gomes 3154009/1

Helen Vanessa araújo dos Santos 57198702/1
ivanna antunes Gurgel 57175607/1

Maria dalva cordeiro Pantoja 57198714/1
átila de Morais Machado 57175789/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3736/2021-daF/cgp, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1191118;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Castanhal – 01/11 à 07/11/2021, a fim de ministrar o 
curso de agente multiplicador no referido município.

nome matricula
Geisa acácia Tavares 57195631/1
cilene Pereira oliveira 55586944/2
Maria clara das Neves 57175783/1

Maria do Socorro Teixeira da Silva 30040/1
Joaquim luiz farias caldas 54183121/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3738/2021-daF/cgp, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1194769;
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 Mojú – 25/10 à 30/10/2021, a fim de realizar ações 
educativas para reforçar a conscientização da população do referido mu-
nicípio.

nome matricula
Giovanna diniz carvalho 5946655/1

lorena letícia reis Barata 5909925/3
Gilberto Jair rodrigues da Silva 6403163/1

Marco antonio Silva da Silva 57206791/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3739/2021-daF/cgp, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1195571;
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 Tailândia – 03/11 à 16/11/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo e ações de fiscalização de trânsito no referido 
município.

nome matricula
osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796/2

Marisandra Maia da Silva 57198274/1
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Vera Márcia da Silva Paredes 57194771/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3740/2021-daF/cgp, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1197473;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba – 02/11 à 17/11/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo e ações de fiscalização de trânsito no referido 
município.

nome matricula
fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715/1

Benedito Nascimento Sidônio 57226314/1
Ednelson amaral Serrão 57200234/1
alberto Jansen ferreira 57231977/1

Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226/1
ademilton Vaz de Quadros 57230538/1
Mauro luiz da Silva costa 57194178/2

Eduardo augusto ferreira lins 57203591/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3741/2021-daF/cgp, de 25/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1199577;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará – 02/11 à 15/11/2021, a fim de realizar ações 
de fiscalização de trânsito e controle de fluxo de veículos no referido mu-
nicípio.

nome matricula
Karina Sant’ana aleixo 57226498/1
liliane ferreira Pontes 5945397/1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231/1
antonia Pereira de oliveira coelho 57226492/1
Hamilton Barbosa da Silva Júnior 57198269/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3745/2021-daF/cgp, de 26/10/2021
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 2021/1200217;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Redenção no período de 02 à 17/11/2021, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito e controle de fluxo de veículos no 
referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
Paulo roberto carneiro Barroso 57227620 /1

augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior 57189668 /2
clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3
Breno leonardo araújo Barbosa 55586672 /4

ian carlo dos Santos 57229643 /1
daniel Souza campelo 57190500 /2

Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1
Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3748/2021-daF/cgp, de 26/10/2021
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 2021/1200753;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Salinópolis no período de 02 à 16/11/2021, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
raimundo ferreira Valentim Neto 57195665 /2

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

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

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

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3749/2021-daF/cgp, de 26/10/2021
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 2021/1203906;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Vigia – 22/11/2021, castanhal – 23/11/2021, 
Santa Maria – 24/11/2021, Salinópolis – 25/11 e 26/11/2021, capanema 
- 27/11 e 28/11/2021, Tomé-açú – 29/11 à 01/12/2021, capitão Poço 
– 02/12 e 03/12/2021, Barcarena – 04/12 à 06/12/2021, abaetetuba – 
07/12 à 09/12/2021, cametá – 10/12 à 13/12/2021, Tucurui – 14/12 à 
16/12/2021, Breu Branco – 17/12 e 18/12/2021, Tailândia/Belém – 19/12 
à 21/12/2021, a fim de realizar vistóri a Técnica para analise das condições 
gerais das empresas que serão credenciadas como EcV’s Empresas cre-
denciadas em Vistoria, bem como fiscalizar as empresas que já estão cre-
denciadas pelo dETraN, conforme PorTaria Nº024/2020-dG/dETraN, 
nos municipios acima informados.

nome matricula
ana cláudia Barros Santos 57176471/1

Poliane da Silva Brasil 80845374 /1
fabrício franco Santos 80845613 /1

Gilson Wilton da costa de Brito 57195470 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 727514

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1474/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado 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 6291/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional dos servidores M.i.l.f.J. (Mat.: nº 5935162), e i.G.S. 
(Mat. nº 57174074), lotados no centro de recuperação Penitenciário do 
Pará V – crPP V, conforme apurado na Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 5793/2021-cGP/SEaP. desse modo, há supostos indícios de 
eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte dos servidores. 
Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta amolda-se 
aos arts. 177, ii e Vi, c/c 189, todos da lei nº 5.810/1994-rJU.;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, funcional: 57201800 – 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: 727350
Portaria Nº 1602/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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-
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plinar nº 6459/2021-cGP/SEaP, em desfavor do servidor M.r.l.S. (mat. 
5946752), Policial Penal, lotado no centro de reeducação feminino de Ma-
rabá, por inobservância às leis e regulamentos ao utilizar indevidamente o 
Processo administrativo Eletrônico- PaE, atrelado indevidamente à direto-
ria de administração Penitenciária, conforme despacho do dia 15/07/2021, 
anexado ao PaE nº 2021/779618. Sendo assim, tal conduta amolda-se a 
falta grave, com fulcro no art. 177, iV, Vi, “b”, art. 178, V c/c art. 189, 
todos da lei 5.810/1994-r.J.U, a citada denúncia foi recebida nesta cor-
regedoria através do ofício interno 288/2021-daP/SEaP em 05/08/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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.
Portaria Nº 1602/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6459/2021-cGP/SEaP, em desfavor do servidor M.r.l.S. (mat. 
5946752), Policial Penal, lotado no centro de reeducação feminino de Ma-
rabá, por inobservância às leis e regulamentos ao utilizar indevidamente o 
Processo administrativo Eletrônico- PaE, atrelado indevidamente à direto-
ria de administração Penitenciária, conforme despacho do dia 15/07/2021, 
anexado ao PaE nº 2021/779618. Sendo assim, tal conduta amolda-se a 
falta grave, com fulcro no art. 177, iV, Vi, “b”, art. 178, V c/c art. 189, 
todos da lei 5.810/1994-r.J.U, a citada denúncia foi recebida nesta cor-
regedoria através do ofício interno 288/2021-daP/SEaP em 05/08/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727351
Portaria Nº 1601/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6458/2021-cGP/SEaP, em face dos servidores a.S. (mat. 
57211906), agente Penitenciário, E.K.a.f. (mat. 57207180), agente Pe-
nitenciário, E.l.P.r. (mat. 5947376), diretor, i.a.f.a. (mat. 5949817), Po-
licial Penal, J.S.f. (mat. 57192300), agente Penitenciário, M.J.S.c. (mat. 
7565545), Policial Penal, r.H.B.S. (mat. 5414113), agente Penitenciário, 
S.S.c. (mat. 5950177), Policial Penal, e T.c.M.c. (mat. 5954365), Policia 
Penal, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional 
referente ao suposto perfil inadequado dispensado aos internos da CTM 
ii, atribuído a estes o uso de palavras e comportamento discriminatório e 
homofóbicos durante a custódia dos PPl’s lGBTQia+, em tese, com fulcro 
nos arts. 177, Vi e art. 189, caput, todos do rJU, conforme decisão da 
Sindicância administrativa investigativa n°5845/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727356
Portaria Nº 1536/2021-cGP/seaP 
Belém, 19 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado 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 6390/2021-cGP/SEaP, em face do servidor a.M.H.N. (M.f: 
54188499), diretor do centro de recuperação Penitenciário do Pará ii – 
crPPii, há época dos fatos, haja vista a presença de indícios de infração 
disciplinar pela falta de presteza em realizar os esclarecimentos requeri-
dos, o que obstou as investigações conduzidas por esta corregedoria. o 
servidor cometeu, em tese, infração ao art. 177, inciso iV e Vi e iX, linha 
“b” c/c art. 189, caput, todos da lei 5.810/94- rJU e do disposto no Me-
morando n° 327/2020-CGP/SEAP, sobre a observância dos prazos fixados 
nas solicitações feitas por esta corretiva, sob pena de instauração de pro-
cedimento administrativo;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727354
Portaria Nº 1605/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6462/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional da servidora E.M.c. (Mat.: nº 54186196), lotada no 
centro de Progressão Penitenciário de Belém - cPPB, conforme apurado na 
Sindicância administrativa investigativa nº 5441/2020-cGP/SEaP. desse 
modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres fun-
cionais por parte do servidor. Sendo esta falta grave, desse modo, recai 
em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, iV, Vi, iX, “b”, 178, XVi e 
189, todos do r.J.U.;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, funcional: 57201800 – 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: 727362
Portaria Nº 1603/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6460/2021-cGP/SEaP, em desfavor da servidora M.i.B.S. 
(M.f. 5899292), assistente administrativa efetiva, objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ ou funcional referente à possível com-
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portamento insubordinado e inadequado contra superior hierárquico, 
mediante os indícios de materialidade e autoria, recando, em tese, nos 
arts. 177, incisos ii, iii e Vi e art. 178, Xi c/c art. 189, caput, da lei 
5.810/1994-rJU, conforme decisão da Sindicância administrativa investi-
gativa n°5380/2020.
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727359
Portaria Nº 1604/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6461/2021-cGP/SEaP, em desfavor do servidor r.S.d. (M.f. 
5868300), agente Penitenciário, lotado no centro de recuperação regional 
de Tucuruí, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou fun-
cional referente à possível inobservância dos procedimentos de segurança, 
tal como, a não vigilância do posto G3, o qual estava sob sua responsabi-
lidade e foi o local de fuga dos internos e por não prestar apoio imediato 
na busca e recaptura dos apenados, mediante os indícios de materialidade 
e autoria, recaindo, em tese, nos arts. 177, incisos Vi c/c art. 189, caput, 
da lei 5.810/1994-rJU, conforme decisão da Sindicância administrativa 
investigativa n°5297/2019;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727360
Portaria Nº 1606/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6463/2021-cGP/SEaP, em face do servidor J.a.a.J. (M.f: 5953900), 
haja vista a presença de indícios de infração disciplinar com as supostas 
práticas de restrições de alimentos aos internos, abandono de posto e uso 
irregular de aparelho celular, no centro de recuperação regional de Para-
gominas. o servidor cometeu, em tese, infração ao art. 177, inciso iV e Vi 
c/c art. 189, caput, todos da lei 5.810/94- rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727368

Portaria Nº 1608/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6465/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade 
administrativa e funcional acerca do não comparecimento justificado em 
audiência nesta corretiva, mesmo devidamente intimado, dos servidores: 
c.M.d.S. (Mat.: nº 5950104), em 15/04/21, H.K.M.l. (Mat. 5946256), 
em 22/04/21, a.d.M.l. (Mat. 5086825), em 28/04/21, r.H.B.S. (Mat. 
5414113) em 07/05/21, e V.M.i.c. (Mat. 5950169) em 27/05/21, desse 
modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres fun-
cionais por parte dos servidores. Sendo esta falta grave, desse modo, recai 
em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, iV, iX, “b” c/c 189 do rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ 
ricardo NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727370
Portaria Nº 1609/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6466/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional do servidor a.c.P.a. (Mat.: nº 5116961), acerca do 
não atendimento com presteza as solicitações desta corretiva, conforme 
ata de reunião lavrada no centro de recuperação regional de Bragança - 
crrB, no dia 19.05.2021. 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 arts. 
177, iV, iX, “b” c/c 189 do rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ 
ricardo NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727372
Portaria Nº 1610/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6467/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade 
administrativa e funcional dos servidores c.a.S.N. (Mat.: nº 5856418), 
e W.S.S.o. (Mat.: nº 5953859), lotados no centro de recuperação re-
gional de itaituba - crri, acerca de suposta agressão verbal e amea-
ças entre servidores, no ambiente de trabalho, conforme ofício interno 
nº 103/2021-crri, de 05.03.2021. desse modo, há supostos indícios de 
eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte dos servidores. 
Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta amolda-se 
aos arts. 177, ii, Vi, c/c art. 178, Xi, e art. 189, todos do rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ 
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ricardo NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727373
Portaria Nº 1607/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6464/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional da servidora c.a.S.M. (Mat.: nº 54193742), lotada 
no centro de reeducação feminino - crf, acerca de suposta inobservância 
aos deveres funcionais, ao apresentar conduta desurbana, quando lota-
da no Presídio Estadual Metropolitano i – PEM i, conforme relatório de 
Segurança datado de 10.08.2020. 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; BrUNo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Membro; e aNdrÉ 
ricardo NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727364
Portaria Nº 1612/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6470/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional do servidor f.B.S.a. (Mat.: nº 5953950), lotado no 
centro de recuperação Penitenciário do Pará – iii – crPP iii, acerca de, 
supostamente, proferir textuais de modo público contra esta Secretaria 
de administração Penitenciária - SEaP, em grupo de “whatsapp”, confor-
me comunicado da comissão Estágio Probatório da SEaP, de 07.04.2021. 
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, ii, iii, Vi, art. 178, Xi, c/c 
art. 189, todos do rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ 
ricardo NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727375
Portaria Nº 1611/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6469/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional da servidora P.c.M. (Mat.: nº 5952426), lotada no 
centro de Progressão Penitenciário de Belém – cPPB, acerca do suposto 
descumprimento às orientações contidas na PorTaria Nº 265/2020–GaB/
SEaP, que institui o protocolo de atendimento ao coVid 19, conforme apu-
rado na Sai-5453/2020-cGP/SEaP. 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, iV e Vi, c/c 189 do rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ 
ricardo NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727379
Portaria Nº 1617/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6475/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional da servidora r.S.S. (Mat.: nº 5954379), lotada no 
centro de recuperação feminino - crf, conforme apurado na Sindicância 
administrativa investigativa nº 5553/2020-cGP/SEaP. 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, iV e Vi, c/c 189, todos da lei nº 
5.810/1994-rJU.;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ 
ricardo NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727386
Portaria Nº 1614/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6472/2021-cGP/SEaP, em face do diretor, E.l.P.r. (mat. 5947376), 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional por, 
supostamente, deixar de analisar o livro de ocorrências de forma diária, 
sendo, portanto, inobservante as funções de diretor de Unidade Prisional, 
recaindo, em tese, tal conduta nos arts. 177, iV e Vi c/c art. 189, caput, 
ambos da lei 5.810/1994-rJU, conforme decisão da Sindicância adminis-
trativa investigativa n°5845/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – 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 
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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: 727381
Portaria Nº 1613/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6471/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional da servidora c.J.S.f. (Mat.: nº 5942583), lotada no 
centro de recuperação Penitenciário do Pará iV- crPP iV, acerca da con-
duta funcional ao assinar indevidamente folha de frequência, por suposta 
infração ao art. 177, i, iV. Vi c/c art. 178, Xii e art. 189, caput, todos do 
regime Único dos Servidores do Estado do Pará.
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricar-
do NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – 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: 727383
Portaria Nº 1616/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6474/2021-cGP/SEaP, em desfavor do diretor, V.P.l. (M.f. 
5725402), objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional, 
por inobservância aos deveres funcionais ao não proceder à instauração de 
PdP na central de Triagem Masculina de Santarém, acerca do mencionado 
em livro de ocorrência, no dia 08/09/2020, envolvendo a cela B-05, bem 
como, ter conhecimento da aplicação indevida de punição coletiva aos PPl’s 
custodiados na cela já mencionada, ao retirarem os colchões e ventilador 
por 10 dias, tal conduta amolda-se a falta grave, com fulcro nos arts. 177, 
Vi, iX, “b” c/c art. 189, todos do rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricar-
do NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – 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: 727384
Portaria Nº 1618/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6476/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional da servidora E.S.S. (Mat.: nº 57216569), lotada 
no centro de reeducação feminino - crf, acerca da não apresentação do 
PPl JHoNaTaN iGriSoN coSTa PalHETa, custodiado na central de Tria-
gem Metropolitana iV – cTM iV, em audiência de instrução e julgamento 

no dia 20.08.2019, na 2ª Vara criminal de Belém, conforme apurado na 
Sai-5500/2020-cGP/SEaP. 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, Vi, c/c art. 178, XV, todos do rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ 
ricardo NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727391
Portaria Nº 1615/2021-cGP/seaP 
Belém, 09 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 6473/2021-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores J.c.S.S. 
(M.f. 57217165), agente Penitenciário, J.c.o.a. (M.f. 5954119), agente 
Penitenciário, W.M.S. (M.f. 5953862), agente Penitenciário, K.c.r.a. (M.f. 
57192234), Gerente, B.P.S. (M.f. 5952894), agente Penitenciário, c.c.c. 
(M.f. 5954288), Policial Penal, d.f.r.c. (M.f. 5949998), agente Peniten-
ciário, r.H.B.S.S. (M.f. 5414113), agente Penitenciário e E.S.S. (M.f. 
57216569), diretora, por suposta infração aos art. 177, incisos iV e iX, li-
nha “b” c/c art. 189, caput, todos do regime Jurídico Único dos Servidores 
do Estado do Pará, no que concerne à não observância de dever funcional 
pela ausência injustificada nas audiências realizadas por esta Corregedo-
ria-Geral Penitenciária nos meses de junho e julho de 2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e aNdrÉ 
ricardo NaSciMENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – 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: 727389
Portaria Nº 1537/2021-cGP/seaP 
Belém, 29 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 111, § 1° da lei n°8.972/2020;
coNSidEraNdo o que determina a lei nº 8.972/2020, mais precisamente 
em seu art. 111, §§ 1º e 3º, bem como considerando a data em que a 
mesma entrou em vigor, assim como o que rege o art. 122 da referida lei;
rESolVE:
art. 1º - cHaMar À ordEM o ProcESSo Nº 5902/2021, referente à Sindi-
cância administrativa disciplinar, publicada sob a PorTaria Nº 525/2021-
cGP/SEaP, de 17/05/2021; no d.o.E. nº 34.588, de 19/05/2021; para 
torná-lo NUlo, conforme art. 122, da lei nº 8.972/2020;
art. 2º - dETErMiNar a instauração de outra Sindicância administrativa 
disciplinar, para apurar o caso em baila, nos termos do art. 111, §§ 1º e 
3º, da lei nº 8.972/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 727398
Portaria Nº 1539/2021-cGP/seaP 
Belém, 29 de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 111, § 1° da lei n°8.972/2020;
coNSidEraNdo o que determina a lei nº 8.972/2020, mais precisamente 
em seu art. 111, §§ 1º e 3º, bem como considerando a data em que a 
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mesma entrou em vigor, assim como o que rege o art. 122 da referida lei;
rESolVE:
art. 1º - cHaMar À ordEM o ProcESSo Nº 5982/2021, referente à Sindi-
cância administrativa disciplinar, publicada sob a PorTaria Nº 698/2021-
cGP/SEaP, de 21/06/2021; no d.o.E. nº 34.620, de 24/06/2021; para 
torná-lo NUlo, conforme art. 122, da lei nº 8.972/2020;
art. 2º - dETErMiNar a instauração de outra Sindicância administrativa 
disciplinar, para apurar o caso em baila, nos termos do art. 111, §§ 1º e 
3º, da lei nº 8.972/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 727395

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 161/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços para curso profissionalizante em Manutenção de Equipamentos de 
informática, para atender ao coNVÊNio Nº 822734/2015/dEPEN/MJ para 
desenvolver noções de manutenção e habilidades nas operações básicas do 
processo de equipamentos e manutenção de informática nas unidades pe-
nais Presídio Estadual Metropolitano 2, rodovia Br 316, Km 14, rua Maria 
de freitas Guimarães, 701 - São Pedro - Marituba; centro de recuperação 
regional de Paragominas – crrPa, condomínio rural - Paragominas/Pa; 
centro de recuperação Especial coronel anastácio das Neves – crEcaN 
- rodovia Br 316, km 53 no município de Santa izabel do Pará; centro 
de recuperação regional de Tomé-açu - crrTa, av. Três Poderes, s/n, 
centro-Tome-açu/Pa; centro de recuperação agrícola Silvio Hall de Moura 
craSHM- Vila de cucurunã, s/nº, rod. Santarém, alter-do-chão, Santa-
rém/PA, onde se faz necessário a implantação de oficinas do Projeto de Ca-
pacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes – PROCAP.
Valor ToTal: r$ 151.500,00 (cento e cinquenta e um mil e quinhentos 
reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1500.8228, natureza de despesa 339039, fonte 0106/6101; 
0306/6301, Pi: 1050008228c
daTa da aSSiNaTUra: 11/11/2021
ViGÊNcia: 11/11/2021 a 11/11/2022 (12 meses)
coNTraTado: SENar – SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM rUral
cNPJ: 04.309.367/0001-42
ENdErEÇo: Travessa dr. Moraes, Nº 21, Edifício Palácio da agricultura, 
Bairro: Nazaré, Belém, Pará.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 727734

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 063/2019
termo aditivo: 3
data da assinatura: 11/11/2021
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: Vigência
Justificativa: O presente Termo Aditivo prorroga o instrumento contratual 
por 12 (doze) meses, iniciando sua vigência em 30/11/2021 a 29/11/2022.
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 97.101 03.421.1502.8283, 
Natureza de despesa: 339033, fonte de recurso: 0101, Pi: 1050008283c.
Processo: 2019/546872
contrato: 063/2019
Exercício: 2021
contratado: crEdicar locadora dE VEicUloS lTda
cNPJ: 22.257.109/0001-41
Endereço: rua cristiano Moreira Sales, n° 42 Bairro: Estoril, cEP: 30.494-
360, Belo Horizonte – MG.
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo - Secretário de Estado de 
administração Penitenciária

Protocolo: 727521

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 017/2021-seaP
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciá-
ria - SEaP, com sede em Belém-Pará, na rua dos Tamoios, 1592 entre api-
náges e Padre Eutiquio, Bairro: Batista campos - cEP: 66.033-172, Belém/
Pa, inscrita no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 05.929.042/0001-
25, e a empresa SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM rUral – SE-
Nar, cNPJ 04.309.367/0001-42, fone: (91) 4008-5371 e (91) 98162-4079 
e-mail: silviane@senar-pa.com.br , sede Travessa dr. Moraes, nº 21, Edi-
fício Palácio de agricultura, 7º andar, Bairro: Nazaré, cEP: 66035-080.
DO OBJETO: Prestação de serviços para curso profissionalizante em Ma-
nutenção de Equipamentos de informática, para atender ao coNVÊNio Nº 
822734/2015/dEPEN/MJ para desenvolver noções de manutenção e habi-
lidades nas operações básicas do processo de equipamentos e manuten-
ção de informática nas unidades penais Presídio Estadual Metropolitano 2, 

rodovia Br 316, Km 14, rua Maria de freitas Guimarães, 701 - São Pedro 
- Marituba; centro de recuperação regional de Paragominas – crrPa, 
condomínio rural - Paragominas/Pa; centro de recuperação Especial co-
ronel anastácio das Neves – crEcaN - rodovia Br 316, km 53 no município 
de Santa izabel do Pará; centro de recuperação regional de Tomé-açu 
- crrTa, av. Três Poderes, s/n, centro-Tome-açu/Pa; centro de recupe-
ração agrícola Silvio Hall de Moura craSHM- Vila de cucurunã, s/nº, rod. 
Santarém, alter-do-chão, Santarém/Pa, onde se faz necessário a implan-
tação de oficinas do Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de 
Oficinas Permanentes – PROCAP.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso Xiii da lei 
nº 8.666/93.
Valor: 151.500,00 (cento e cinquenta e um mil e quinhentos reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1500.8228, Natureza de despesa 339039, fonte 0106/6101; 
0306/6301, Pi: 1050008228c.
ordENador rESPoNSáVEl: JarBaS VaScoNcEloS do carMo.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 11.11.2021

Protocolo: 727740

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratificar o 
Termo de dispensa de licitação nº 017/2021 cujo objeto é prestação de 
serviços para curso profissionalizante em Manutenção de Equipamentos de 
informática, para atender ao coNVÊNio Nº 822734/2015/dEPEN/MJ para 
desenvolver noções de manutenção e habilidades nas operações básicas 
do processo de equipamentos e manutenção de informática nas unidades 
penais Presídio Estadual Metropolitano 2, rodovia Br 316, Km 14, rua 
Maria de freitas Guimarães, 701 - São Pedro - Marituba; centro de recu-
peração regional de Paragominas – crrPa, condomínio rural - Parago-
minas/Pa; centro de recuperação Especial coronel anastácio das Neves 
– crEcaN - rodovia Br 316, km 53 no município de Santa izabel do Pará; 
centro de recuperação regional de Tomé-açu - crrTa, av. Três Poderes, 
s/n, centro-Tome-açu/Pa; centro de recuperação agrícola Silvio Hall de 
Moura craSHM- Vila de cucurunã, s/nº, rod. Santarém, alter-do-chão, 
Santarém/PA, onde se faz necessário a implantação de oficinas do Projeto 
de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes – PRO-
caP. Valor: r$ 151.500,00 (cento e cinquenta e um mil e quinhentos reais) 
Belém, (Pa), 11.11.2021
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 727824

.

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 3034/21-dGP.seaP, de 11/11/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar 
de 04/11/2021, as férias do servidor caio cEZar SaNToS coNcEiÇÃo, 
matrícula nº 5906713, concedidas através da PorTaria Nº 2539/21-dGP.
SEaP, de 04/10/2021, publicada no doE nº 34.730, de 08/10/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 727523
eXcLUsÃo de FÉrias
Portaria Nº 3036/21-dGP.seaP, de 11/11/21
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da portaria de 
ferias nº 3018/21-dGP.SEaP, de 08/11/21, publicada no doE nº 34.761, 
de 10/11/21, o servidor diEGo dElaMarE da SilVa MarTiNS, matrícula 
nº 57233765.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 727685

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 3022/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 08 de NoVeMBro de 2021.
Nome: iGor fEliPE MoNTEiro NErY, Matrícula nº 57207531/1; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 02/11/2021 a 11/11/2021.

Protocolo: 727752
Portaria Nº 3031/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 10 de NoVeMBro de 2021.
Nome: EdErSoN da SilVa fErrEira, Matrícula nº 5922340/2; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 06/11/2021 a 15/11/2021.

Protocolo: 727755
Portaria Nº 3037/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 11 de NoVeMBro de 2021.
Nome: EliElSoN foNSEca alfaia, Matrícula nº 5917112/2; cargo: Po-
licial Penal.
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assunto: licença Paternidade.
Período: 30/10/2021 a 08/11/2021.

Protocolo: 727756
Portaria Nº 3038/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 11 de NoVeMBro de 2021.
Nome: HESlaN dE araUJo GaMa, Matrícula nº 5953958/1; cargo: agente 
Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 27/10/2021 a 05/11/2021.

Protocolo: 727759
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 3032/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 10 de NoVeMBro de 2021.
Nome: PaMEla TaiaNNE dE PaiVa BErNal, Matrícula nº 5952376/1; car-
go: Téc. em Enfermagem.
assunto: licença Nojo.
Período: 29/10/2021 a 05/11/2021.

Protocolo: 727760

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 617 de 10.11.2021
Processo nº 2021/1230514
Servidor: aNToNio lUciaNo GoMES do roSario
Matrícula: 54185955/2
cargo: Secretário de Gabinete
objeto: fiscal da prestação de serviço artístico-cultural a esta Secreta-
ria de Estado de Cultura – SECULT, realizado pelo profissional JUVENAL 
raMoS dE oliVEira, contratado para apresentação cultural, no evento 
Preamar da consciência Negra, que acontecerá no dia 03 de novembro 
de 2021, às 20:00h na Estação cultural de icoaraci, retroagindo os seus 
efeitos a contar de 03.11.2021.

Protocolo: 727349

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato Nº 037/2021. secULt
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS Nº 2021/911772
oBJETo: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de café em pó torrado e moído a vácuo 
com pacote de 250G, 1.000 (mil) unidades e açúcar refinado com pacote de 
1KG, 1000 (mil) unidades para atender as necessidades dos equipamentos 
geridos pela SEcUlT/Pa, pelo período de 12 (doze) meses, originados pela 
cotação Eletrônica n.º 38/2021, a qual acompanha este instrumento, con-
forme quantitativos e especificações contratados e discriminados nos autos 
do processo de origem e cláusula terceira do presente contrato.
Valor GloBal: r$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 11/11/2021
ViGÊNcia: 11/11/2021 a 10/11/2022
oriGEM: cotação Eletrônica n.º 038/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSU-
Mo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor rESPoNSáVEl: Mara iNES da SilVa MarTiNS - matrícula n.º 
716049/1.
coNTraTado: S da c SaNToS coMErcio E SErVicoS - cNPJ n. 
40.508.894/0001-40.
ENdErEÇo: rodovia Br 316, N.º 1762, Edifício empresarial Next Office 
815, Bairro: atalaia, cEP: 67.013-000, ananindeua, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 727393

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 620/21, de 10.11.2021
Servidor: daniel freitas de araujo
Quantidade de diárias: 01 e 1/2 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: Manaus/Pa
Período: 13 a 14.11.2021
Objetivo: A fim de participar do lançamento do 10º Amazonas Green Jazz 
festival.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário de Estado 
de cultura, em exercício.

Protocolo: 727402

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01484
ProcESSo Nº 2021/1230514
Valor: r$4.000,00 (quatro mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 04/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento n° 06/2019.SEcUlT, para atender à programação do 
evento Preamar da consciência Negra, no dia 03 de novembro de 2021, na 
Estação cultural de icoaraci.
oriGEM: Edital de credenciamento n° 06/2019/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 007/2019
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258318 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aNToNio lUciaNo GoMES do ro-
Sario– Matrícula: nº 54185955/2
coNTraTado: JUVENal raMoS dE oliVEira – cNPJ Nº 139.976.022-04
ENdErEÇo: Jd. JadEr BarBalHo, Qd 60, 18, aUra, cEP: 67.033-013, 
aNaNiNdEUa, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 727494
eXtrato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico N°008/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada para a execução de Mobili-
ário Expositor em geral, para atender a necessidades da nova instalação da 
área de exposição do MUSEU do MaraJÓ/SiMM/SEcUlT em cachoeira do 
arari/Pa, conforme condições, e exigências estabelecidas no Termo de re-
ferência e demais documentos previstos neste Edital, independentemente 
de transcrição, em atendimento a Secretaria de Estado de cultura; EMPrE-
Sa VENcEdora: W.r. dE oliVEira SErViÇoS, iNdÚSTria E coMÉrcio, 
cNPJ: 16.550.802/0001-05, Valor Total: r$251.625,00; data da adjudica-
ção: 10/11/2021; data da Homologação: 10/11/2021.
Belém (Pa), 11 de outubro de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 727671

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.144 de 10 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 
2021/1099679
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do coNVÊNio nº 
009/2021 - fcP, com o MUNiciPio dE alENQUEr – PrEfEiTUra MUNci-
Pal dE alENQUEr, inscrita sob o cNPJ nº: 04.838.793/0001-73, que tem 
como objeto o repasse de recursos financeiros, a título de contribuição, 
como forma de apoio visando à montagem de toda a infraestrutura do 
evento: “raid alENQUEr – cUrUa 2021” fiscal Titular a servidora Maria 
dE faTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/6, cargo: ag. adminis-
trativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o servidor 
MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Tec. em 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho:  dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 727242

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio nº 009/2021 – FcP
PaE: 2021/1099679
dEMaNda GoVErNaMENTal – of. 2576/2021 – ccG
objeto: ProJETo “raid alENQUEr – cUrUa 2021”.Período de Execução: 
11/11/2021 à 14/11/2021. conforme os Termos do Plano de Trabalho e 
seus respectivos anexo
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
21dEMP00409, fonte recurso: 0101, Elemento despesa: 334041, ação: 
231279
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Valor do repasse: r$ 57.500,00
Valor da contrapartida: r$ 7.500,00
Valor Total do convênio: r$ 50.000,00
Vigência: 11/11/2021 à 31/12/2021
data da assinatura: 10/11/2021
concedente: 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.
convenente: MUNiciPio dE alENQUEr – PrEfEiTUra MUNiciaPl dE 
alENQUEr, com sede no Município de alenquer – Pa, sito à Praça Eloy 
Simões, nº 751, Bairro: centro, cEP: 68.200-000, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 04.838.793/0001-73, neste ato representado por seu representante 
legal, o Sr. HEVErToN doS SaNToS SilVa, portador da cédula de identi-
dade nº: 4975672 Pc/Pa e inscrito no cPf: 783.670.422-04
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 727241

.

.

diÁria
.

Portaria coLetiVa Nº 1136 - cGP/FcP de 09 de NoVeMBro de 
2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo 
nº 2021/1262874-SEBP, datado de 05/11/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servido-
res abaixo mencionados, a fim de organizar o acervo da BIBLIOTECA PÚ-
Blica dE PalESTiNa do Pará, visando a reabertura do espaço no dia 
13/12/2021.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
JUlio cESar da SilVa MElo 57203419/1 MoToriSTa

07 a 
14/12/2021 7 e ½aNa roSa daVid raMoS 57200804/1 TEcNico EM GESTao cUlTUral

SEMiaS dE SoUZa araUJo 57193524/1 TEcNico EM GESTao cUlTUral
MariNildE cHaVES BarBoSa 57193519/1 TEcNico EM GESTao cUlTUral/ GErENTE

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

Protocolo: 727464
Portaria Nº 1138 – cGP/daF/FcP de 09 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021, coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 
24 de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/1278445 da dic/fcP, 
datado de 09/11/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, a fim de acompanhar e fiscalizar o Projeto RAID ALEN-
QUEr – cUrUa no município de alENQUEr. atendendo a demanda Parla-
mentar (Processo 2021/1099679).

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
Maria dE faTiMa liMa BarroSo 32026/1 aGENTE adMiNiSTraTiVo 10 a 16/11/21 6  ½ 

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

Protocolo: 727730

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

errata
.

errata da Portaria Nº 180/2021 - FcG de 10/11/2021
Publicada no doE de nº 34.762 de 11/11/2021 - Protocolo nº 727112
onde se lê: 03/01/2022 a 01/01/2022 e 06/01/2022 a 04/02/2022
Leia-se: 03/01/2022 a 01/02/2022
autorização: Processo nº 2021/1286065
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 727692

coNtrato
.

coNtrato: 02/2021.
EXErcÍcio: 2021.
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico 05/2021. Processo Nº 
2021/1029817(PaE).

coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo carloS GoMES
coNTraTado:MENdEX  NETWorK TElEcoMUNicaÇÕES lTda, cNPJ 
08.219.232/0001-47, sede a rua do Expedicionários  238, sala 01, centro, 
PariQUEra-aÇU/SP.
oBJETo: contratação de serviços de iNTErNET dEdicada.
daTa da aSSiNaTUra: 20/09/2021- ViGÊNcia: 20/09/2021 a 
19/09/2022.
Valor aNUal: r$ 28.500,00
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PT: 47201 13 362 1509 a/ativ: 8906 fonte: 0101 E/d: 339040
ordENador dE dESPESa: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Supe-
rintendente da fcG.

Protocolo: 727717

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 370/2021, de 11 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 03/2021 do dMK/fUNTElPa,
de 09/11/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/1278648 de 09/11/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor cÂNdido Gar-
cia NETo, matrícula n.º 5946606/2, ocupante do cargo em comissão de 
dirETor, para custear despesas com viagem a Brasília, no período de 
23/11/2021 a 25/11/2021, com o 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: 727346
Portaria Nº 376/2021, de 11 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 n.º 102/2021 da dTEc/fUN-
TElPa, de 10/11/2021, contidos nos autos do Processo n.º 2021/1280537, 
de 10/11/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 10 e ½ (dez e meia) diária(s) ao servidor SÉrGio carloS 
fariaS dE oliVEira, matrícula n.º 3181855/1, ocupante do cargo em co-
missão de GErENTE, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s)
de Jacundá, Eldorado dos carajás, curionópolis, Parauapebas, floresta do 
araguaia, São feliz do Xingu e itupiranga, no período de 23/11/2021 a 
03/12/2021, com o objetivo de realizar manutenção do transmissor e revi-
são no sistema irradiante e da parte elétrica das RTV´S da FUNTELPA nos
respectivos Municípios.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 727816
Portaria Nº 372/2021, de 11 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 106/2021 – dTEc/fUNTEl-
Pa, de 10/11/2021, contido nos autos do Processo n.º 2021/1281018, de
10/11/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diária(s), ao servidor JoÃo BaTiSTa flEXa 
dE MElo, ocupante do cargo de TEc.EST.rEPET.rETr. dE TV, matrícula n.º 
3179974/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de capi-
tão Poço, no período de 24 a 25/11/2021, com o objetivo de realizar manu-
tenção no transmissor que estar fora do ar e revisão no sistema irradiante.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 727814



94  diário oficial Nº 34.764 Sexta-feira, 12 DE NOVEMBRO DE 2021

Portaria Nº 374/2021, de 11 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 103/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 10/11/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/1280560, de 
10/11/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 10 e ½ (dez e meia) diária(s), ao servidor Haroldo dE SoU-
Za corrÊa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula funcional nº
3180450/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
Jacundá, Eldorado dos carajás, curionópolis, Parauapebas, floresta do 
araguaia, São feliz do Xingu e itupiranga, no período de 23/11/2021 a 
03/12/2021, com o objetivo de realizar manutenção do transmissor e re-
visão no sistema irradiante
e da parte elétrica das RTV´S da FUNTELPA nos respectivos Municípios.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 727815
Portaria Nº 371/2021, de 11 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 12/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 10/11/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2021/1283361, de 10/11/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diária(s) ao servidor PaUlo roBErTo Ba-
TiSTa BarroS, matrícula n.º 54196946/2, ocupante do cargo em comis-
são de coordENador dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao 
Município de abaetetuba, no período de 11 a 12/11/2021 com o objetivo 
de realizar manutenção no transmissor digital que encontra-se fora do ar 
devido a uma descarga atmosférica (raio).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 727805
Portaria N.º 375/2021, de 11 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 104/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 10/11/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/1282876, de
10/11/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr 10 e ½ (dez e meia) diárias ao servidor ValdETE BarroS 
daMaScENo, ocupante do cargo de aSSiSTENTE l, Matrícula funcional n.º
54197248/4 para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
Jacundá, Eldorado dos carajás, curionópolis, Parauapebas, floresta do 
araguaia, São feliz do Xingu e itupiranga, no período de 23/11/2021 a 
03/12/2021, com o objetivo de realizar manutenção do transmissor e revi-
são no sistema irradiante e da parte elétrica das RTV´S da FUNTELPA nos 
respectivos Municípios.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 727809
Portaria N.º 373/2021, d e 1 1 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 Janeirode 2019 edeacordocomalein.º7.215 de 03 de novembro de 
2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 107/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 10/11/2021, contidos nos autos do Processo nº2021/1281099, de
10/11/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor carloS alBErTo 
loBo da SilVa, ocupante do cargo de Tec.Est.repet.ret. de TV, Matrícula
funcional n.º 3181057/2 para custear despesas com viagem ao(s) Muni-
cípio(s) de capitão Poço, no período de 24 a 25/11/2021, com o objetivo 
de realizar manutenção no transmissor que estar fora do ar e revisão no 
sistema irradiante.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 727810

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº1.535/2021-GaB/siNd. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 

GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 1.629/2021-GaB/SiNd, de 
27/09/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investiga-
tória, instaurada nos termos da PorTaria Nº 17/2018-GaB/SiNd de 
07/03/2018, publicada no doE, edição nº 33.574 de 09/03/2018, prorro-
gada pela PorTaria Nº 25/2018-GaB/SiNd de 18/04/2018, publicada no 
doE, edição nº 33.601 de 19/04/2018;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº1.536/2021-GaB/siNd. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 04/2021-GaB/SiNd, de 
29/10/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigató-
ria, instaurada nos termos da PorTaria Nº 116/2018-GaB/SiNd de 
22/11/2018, publicada no doE, edição nº 33.746 de 26/11/2018, prorro-
gada pela PorTaria Nº 1.268/2021-GaB/SiNd de 30/08/2021, publicada 
no doE, edição nº 34.686 de 31/08/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº1.537/2021-GaB/siNd. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 02/2021-GaB/SiNd, de 
21/06/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investiga-
tória, instaurada nos termos da PorTaria Nº 13/2020-GaB/SiNd de 
22/07/2020, publicada no doE, edição nº 34.290 de 23/07/2020, prorro-
gada pela PorTaria Nº 13/2020-GaB/SiNd de 06/10/2020, publicada no 
doE, edição nº 34.364 de 07/10/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº1.538/2021-GaB/siNd. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 02/2021-GaB/SiNd, de 
04/11/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investiga-
tória, instaurada nos termos da PorTaria Nº 33/2020-GaB/SiNd de 
19/08/2020, publicada no doE, edição nº 34.318 de 20/08/2020, prorro-
gada pela PorTaria Nº 31/2020-GaB/SiNd de 27/10/2020, publicada no 
doE, edição nº 34.389 de 28/10/2020;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
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ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº1.539/2021-GaB/siNd. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 03/2021-GaB/SiNd, de 
29/10/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investiga-
tória, instaurada nos termos da PorTaria Nº 68/2021-GaB/SiNd de 
19/01/2021, publicada no doE, edição nº 34.466 de 20/01/2021, prorro-
gada pela PorTaria Nº 1.480/2021-GaB/SiNd de 29/09/2021, publicada 
no doE, edição nº 34.717 de 30/09/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº1.541/2021-GaB/siNd. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 03/2021-GaB/SiNd, de 
29/10/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigató-
ria, instaurada nos termos da PorTaria Nº 460/2021-GaB/SiNd de 
26/04/2021, publicada no doE, edição nº 34.563 de 27/04/2021, prorro-
gada pela PorTaria Nº 1.481/2021-GaB/SiNd de 29/09/2021, publicada 
no doE, edição nº 34.717 de 30/09/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.542/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 02/2021-NdE/SEdUc, 
de 03/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 293/2016-GaB/Pad de 
06/07/2016, publicada no doE n° 33.167 de 12/07/2016, prorrogado pela 
PorTaria Nº 453/2016-GaB/Pad de 12/09/2016, publicada no doE nº 
33.211 de 14/09/2016, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.543/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 02/2021-NdE/SEdUc, 
de 07/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 211/2017-GaB/Pad de 
25/04/2017, publicada no doE n° 33.364 de 02/05/2017, prorrogado pela 
PorTaria Nº 310/2017-GaB/Pad de 04/07/2017, publicada no doE nº 
33.410 de 06/07/2017, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;

coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.544/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.694/2021-NdE/SEdUc, 
de 03/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 435/2017-GaB/Pad de 
03/10/2017, publicada no doE n° 33.477 de 11/10/2017, prorrogado pela 
PorTaria Nº 101/2018-GaB/Pad de 23/03/2018, publicada no doE nº 
33.586 de 27/03/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.545/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 01/2021-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 463/2017-GaB/Pad de 
26/10/2017, publicada no doE n° 33.488 de 30/10/2017, prorrogado 
pela PorTaria Nº 68/2018-GaB/Pad de 21/02/2018, publicada no doE 
nº 33.564 de 23/02/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.546/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 02/2021-NdE/SEdUc, de 
25/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 85/2018-GaB/Pad de 16/04/2018, 
publicada no doE n° 33.599 de 17/04/2018, prorrogado pela PorTaria 
Nº 275/2018-GaB/Pad de 31/10/2018, publicada no doE nº 33.732 de 
01/11/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
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Portaria de redes. Nº 1.547/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 03/2021-NdE/SEdUc, 
de 25/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 177/2018-GaB/Pad de 
18/06/2018, publicada no doE n° 33.642 de 21/06/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 241/2018-GaB/Pad de 11/09/2018, publicada no doE nº 
33.699 de 13/09/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.548/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 02/2021-NdE/SEdUc, 
de 22/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 279/2018-GaB/Pad de 
25/10/2018, publicada no doE n° 33.728 de 26/10/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 316/2018-GaB/Pad de 13/12/2018, publicada no doE nº 
33.760 de 14/12/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.549/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.441/2021-NdE/SEdUc, 
de 25/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 22/2019-GaB/Pad de 
25/04/2019, publicada no doE n° 33.863 de 30/04/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 135/2019-GaB/Pad de 17/07/2019, publicada no doE nº 
33.925 de 18/07/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.550/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.692/2021-NdE/SEdUc, 
de 03/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 140/2019-GaB/Pad de 
03/07/2019, publicada no doE n° 33.991 de 04/07/2019, prorrogado 
pela PorTaria Nº 14/2020-GaB/Pad de 20/01/2020, publicada no doE 
nº 34.094 de 21/01/2020, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 

de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.551/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.693/2021-NdE/SEdUc, 
de 03/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 159/2019-GaB/Pad de 
12/07/2019, publicada no doE n° 33.921 de 15/07/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 240/2019-GaB/Pad de 07/10/2019, publicada no doE nº 
34.004 de 08/10/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.552/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 03/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 109/2020-GaB/Pad de 
20/08/2020, publicada no doE n° 34.320 de 21/08/2020, prorrogado pela 
PorTaria Nº 1.055/2021-GaB/Pad de 16/07/2021, publicada no doE nº 
34.643 de 20/07/2020, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.553/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.531/2021-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 126/2021-GaB/Pad de 
01/02/2021, publicada no doE n° 34.478 de 02/02/2021, prorrogado pela 
PorTaria Nº 891/2021-GaB/Pad de 21/06/2021, publicada no doE nº 
34.618 de 22/06/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
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Portaria de redes. Nº 1.554/2021-GaB/Pad. 
Belém, 10 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.621/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 269/2021-GaB/Pad de 
02/03/2021, publicada no doE n° 34.505 de 03/03/2021, prorrogado pela 
PorTaria Nº 1.269/2021-GaB/Pad de 30/08/2021, publicada no doE nº 
34.686 de 31/08/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.

Protocolo: 727317
Portaria de sUBst. Nº 1.555/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2021, de 14 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, Mat. nº 303860-1, designada pela Portaria de nº 122/2020, de 
14/09/2020, publicada no doE nº 34.345 de 16/09/2020, pela servidora 
SilViaNE BaTiSTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, na qualidade de mem-
bro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1.556/2021-GaB/Pad. B
elém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2021, de 27 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, Mat. nº 303860-1, designada pela Portaria de nº 135/2020, de 
05/11/2020, publicada no doE nº 34.396 de 06/11/2020, pela servidora 
SilViaNE BaTiSTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, na qualidade de mem-
bro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1.557/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2021, de 27 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, matrícula nº 303860-1, pela servidora SilViaNE BaTiSTa MiraN-
da, matrícula nº 57224558-1, para atuar no Processo administrativo disci-
plinar nº 279/2018-GaB/Pad de 25/10/2018, publicada no doE n° 33.728 
de 26/10/2018, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst/Prorr. Nº 1.558/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.691/2021, de 03 de se-
tembro de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.

r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 854/2021-GaB/Pad, de 17/06/2021, publicada no doE edição 
nº 34.614 de 18/06/2021, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
ii – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst/Prorr. Nº 1.559/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.690/2021, de 03 de se-
tembro de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 194/2018-GaB/Pad, de 12/07/2018, publicada no doE edição 
nº 33.656 de 13/07/2018, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
ii – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst/Prorr. Nº 1.560/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.695/2021, de 03 de se-
tembro de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 944/2021-GaB/Pad, de 29/06/2021, publicada no doE edição 
nº 34.624 de 30/06/2021, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
ii – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1.561/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.530/2021, de 14 de outu-
bro de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 469/2017-GaB/Pad, de 27/10/2017, publicada no doE edição 
nº 33.489 de 31/10/2017, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
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Portaria de Prorr. Nº1.593/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar através da PorTaria Nº 135/2020-GaB/Pad de 05 de novembro de 
2020, publicada no doE n° 34.396 de 06 de novembro de 2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021-cPad, de 27 de 
outubro de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de Prorr. Nº1.594/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar através da PorTaria Nº 122/2020-GaB/Pad de 14 de setembro de 
2020, publicada no doE n° 34.345 de 16 de setembro de 2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2021-cPad, de 14 de 
outubro de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de Prorr. Nº1.595/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar através da PorTaria Nº 319/2021-GaB/Pad de 15 de março de 
2021, publicada no doE n° 34.519 de 16 de março de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021-cPad, de 21 de 
outubro de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de Prorr. Nº1.596/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar através da PorTaria Nº 1.133/2021-GaB/Pad de 27 de julho de 
2021, publicada no doE n° 34.652 de 28 de julho de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 16/2021-cPad, de 26 de 
outubro de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 

5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.

Protocolo: 727574
Portaria de sUBst/redes. Nº 1.610/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 20 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. 
nº 80845440-4, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, 
Mat. nº 57176508-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 425/2017-GaB/Pad de 29/09/2017, publicada no doE n° 33.474 de 
06/10/2017, na qualidade de Presidente;
ii – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst/redes. Nº 1.611/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 19 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. 
nº 80845440-4, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, 
Mat. nº 57176508-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 495/2017-GaB/Pad de 20/11/2017, publicada no doE n° 33.501 de 
21/11/2017, na qualidade de Presidente;
ii – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst/redes. Nº 1.612/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 20 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. 
nº 80845440-4, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, 
Mat. nº 57176508-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 288/2018-GaB/Pad de 29/10/2018, publicada no doE n° 33.731 de 
29/10/2018, na qualidade de Presidente;
ii – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst/redes. Nº 1.613/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 20 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
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r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. 
nº 80845440-4, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, 
Mat. nº 57176508-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 293/2018-GaB/Pad de 31/10/2018, publicada no doE n° 33.733 de 
05/11/2018, na qualidade de Presidente;
ii – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de Prorr. Nº1.616/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar através da PorTaria Nº 1.146/2021-GaB/Pad de 02 de agosto de 
2021, publicada no doE n° 34.657 de 03 de agosto de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.560/2021-cPad, de 26 de 
outubro de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Port. de deF. datiVo Nº 1.617/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.684/2021, datado em 
03/11/2021, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela PorTaria Nº 203/2019-GaB/Pad, de 11 de setembro de 2019, publi-
cada no doE n° 34.978 de 12 de setembro de 2019;
coNSidEraNdo  o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 
5.810/94/rJU;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora TaNia dE NaZarÉ PaMPloNa SEaBra, Mat. 
nº 5618460-3, para funcionar na qualidade de dEfENSora daTiVa da 
ex-servidora O.B.A., matrícula nº 5285631-1, já devidamente qualificado 
nos autos do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedi-
mentos da comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo 
supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 727802
Portaria de redes. Nº 1597/2021-GaB/Pad. 
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.590/2021-NdE/SEdUc, de 
27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 46/2020-
GaB/Pad de 07/07/2020, publicada no doE n° 34.275 de 08/07/2020, 
prorrogada pela PorTaria Nº 08/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publica-
da no doE nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.

Portaria de redes. Nº1598/2021-GaB/Pad. 
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.591/2021-NdE/SEdUc, de 
27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 274/2021-
GaB/Pad de 04/03/2021, publicada no doE n° 34.509 de 05/03/2021, 
prorrogada pela PorTaria Nº 664/2021-GaB/Pad de 25/05/2021, publi-
cada no doE nº 34.595 de 26/05/2021, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº1599/2021-GaB/Pad. 
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.586/2021-NdE/SEdUc, de 
27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 191/2019-
GaB/Pad de 04/09/2019, publicada no doE n° 33.972 de 05/09/2019, 
prorrogada pela PorTaria Nº 304/2019-GaB/Pad de 04/012/2019, publi-
cada no doE nº 34.051 de 05/12/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº1600/2021-GaB/Pad. 
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.587/2021-NdE/SEdUc, de 
27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 208/2019-
GaB/Pad de 18/09/2019, publicada no doE n° 33.986 de 19/09/2019, 
prorrogada pela PorTaria Nº 286/2019-GaB/Pad de 21/01/2019, publi-
cada no doE nº 34.041 de 22/11/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº1601/2021-GaB/Pad. 
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.588/2021-NdE/SEdUc, de 
27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 259/2019-
GaB/Pad de 06/11/2019, publicada no doE n° 34.029 de 07/11/2019, 
prorrogada pela PorTaria Nº 03/2020-GaB/Pad de 13/01/2020, publica-
da no doE nº 34.089 de 14/01/2020, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
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nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº1602/2021-GaB/Pad. 
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.589/2021-NdE/SEdUc, de 
27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 263/2019-
GaB/Pad de 12/11/2019, publicada no doE n° 34.034 de 13/11/2019, 
prorrogada pela PorTaria Nº 17/2020-GaB/Pad de 23/01/2020, publica-
da no doE nº 34.097 de 24/01/2020, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1603/2021-GaB/Pad. 
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.585/2021-NdE/SEdUc, de 
27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 52/2019-
GaB/Pad de 16/05/2019, publicada no doE n° 33.875 de 17/05/2019, 
prorrogada pela PorTaria Nº 132/2019-GaB/Pad de 16/07/2019, publi-
cada no doE nº 33.923 de 17/07/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº1607/2021-GaB/Pad. 
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.584/2021-NdE/SEdUc, de 
27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 336/2018-
GaB/Pad de 22/11/2018, publicada no doE n° 33.745 de 23/11/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 07/2019-GaB/Pad de 14/03/2019, publica-
da no doE nº 33.829 de 20/03/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1608/2021-GaB/Pad. 
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.583/2021-NdE/SEdUc, de 
27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 323/2018-
GaB/Pad de 21/11/2018, publicada no doE n° 33.744 de 22/11/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 03/2019-GaB/Pad de 14/03/2019, publica-

da no doE nº 33.829 de 20/03/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1609/2021-GaB/Pad. 
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.582/2021-NdE/SEdUc, de 
27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 298/2018-
GaB/Pad de 06/11/2018, publicada no doE n° 33.740 de 14/11/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 74/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publica-
da no doE nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1614/2021-GaB/Pad. 
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.581/2021-NdE/SEdUc, de 
27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 132/2018-
GaB/Pad de 14/05/2018, publicada no doE n° 33.619 de 17/05/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 201/2018-GaB/Pad de 06/08/2018, publi-
cada no doE nº 33.677 de 10/08/2018, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1615/2021-GaB/Pad.
Belém,11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.705/2021-NdE/SEdUc, de 
09/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 176/2019-
GaB/Pad de 09/08/2019, publicada no doE n° 33.951 de 13/08/2019, 
prorrogada pela PorTaria Nº 336/2019-GaB/Pad de 11/12/2019, publi-
cada no doE nº 34.057 de 12/12/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.

Protocolo: 727789
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Portaria de redes. Nº 1562/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.532/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 319/2017-GaB/Pad de 
26/06/2017, publicada no doE n° 33.404 de 28/06/2017, prorrogada pela 
PorTaria Nº 366/2017-GaB/Pad de 23/08/2017, publicada no doE nº 
33.367 de 05/05/2017, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1563/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.533/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 35/2018-GaB/Pad de 
28/02/2018, publicada no doE n° 33.569 de 02/03/2018, prorrogada pela 
PorTaria Nº 124/2018-GaB/Pad de 02/05/2018, publicada no doE nº 
33.609 de 03/05/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1564/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.534/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 56/2018-GaB/Pad de 
13/03/2018, publicada no doE n° 33.577 de 14/03/2018, prorrogada pela 
PorTaria Nº 161/2018-GaB/Pad de 27/06/2018, publicada no doE nº 
33.648 de 03/07/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1565/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.535/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 71/2018-GaB/Pad de 
20/03/2018, publicada no doE n° 33.589 de 03/04/2018, prorrogada pela 
PorTaria Nº 152/2018-GaB/Pad de 12/06/2018, publicada no doE nº 
33.637 de 14/06/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 

de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1566/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.537/2021-NdE/SEdUc, de 
26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 214/2018-
GaB/Pad de 17/08/2018, publicada no doE n° 33.683 de 21/08/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 282/2018-GaB/Pad de 31/10/2018, publi-
cada no doE nº 33.732 de 01/11/2018, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1567/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.539/2021-NdE/SEdUc, de 
26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 268/2018-
GaB/Pad de 17/10/2018, publicada no doE n° 33.722 de 18/10/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 44/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publica-
da no doE nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1568/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.538/2021-NdE/SEdUc, de 
26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 258/2018-
GaB/Pad de 10/10/2018, publicada no doE n° 33.720 de 16/10/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 333/2018-GaB/Pad de 27/12/2018, publi-
cada no doE nº 33.770 de 31/12/2018, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1569/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
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coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 03/2021-NdE/SEdUc, de 
22/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 417/2017-
GaB/Pad de 20/09/2017, publicada no doE n° 33.467 de 27/09/2017, 
prorrogado pela PorTaria Nº 13/2018-GaB/Pad de 03/01/2018, publica-
da no doE nº 33.539 de 17/01/2018, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1570/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.558/2021-NdE/SEdUc, de 
26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 818/2021-
GaB/Pad de 15/06/2021, publicada no doE n° 34.612 de 16/06/2021, 
prorrogado pela PorTaria Nº 1.208/2021-GaB/Pad de 13/08/2021, pu-
blicada no doE nº 34.671 de 16/08/2021, requerendo o prosseguimento 
dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1571/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.546/2021-NdE/SEdUc, de 
26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 179/2019-
GaB/Pad de 12/08/2019, publicada no doE n° 33.951 de 13/08/2019, 
prorrogado pela PorTaria Nº 258/2019-GaB/Pad de 23/10/2019, publi-
cada no doE nº 34.018 de 24/10/2019,, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1572/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.547/2021-NdE/SEdUc, de 
26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 188/2019-
GaB/Pad de 04/09/2019, publicada no doE n° 33.972 de 05/09/2019, 
prorrogado pela PorTaria Nº 265/2019-GaB/Pad de 01/11/2019, publi-
cada no doE nº 34.026 de 04/11/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;

ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1573/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.702/2021-NdE/SEdUc, de 
05/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 150/2018-
GaB/Pad de 22/05/2018, publicada no doE n° 33.628 de 30/05/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 325/2018-GaB/Pad de 14/12/2018, publi-
cada no doE nº 33.762 de 18/12/2018, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1574/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.541/2021-NdE/SEdUc, de 
26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 430/2018-
GaB/Pad de 18/12/2018, publicada no doE n° 33.763 de 19/12/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 65/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publica-
da no doE nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1575/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.540/2021-NdE/SEdUc, de 
26/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 398/2018-
GaB/Pad de 29/11/2018, publicada no doE n° 33.750 de 30/11/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 45/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publica-
da no doE nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst/redes. Nº 1576/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.627/2021-NdE/SEdUc, 
de 27/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, constituída nos termos da PorTaria Nº 207/2018-GaB/Pad de 
08/08/2018, publicada no doE n° 33.677 de 10/89/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 285/2018-GaB/Pad de 08/11/2018, publicada no doE nº 
33.740 de 14/11/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
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r E S o l V E:
dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. nº 
57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo disci-
plinar nº 207/2018-GaB/Pad de 08/08/2018, publicada no doE n° 33.677 
de 10/89/2018, em substituição à servidora TaNia dE NaZarÉ PaMPloNa 
SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora SaYoNara ca-
MarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal colegiado, na 
condição de membro;
ii – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1577/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 21 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 
808454404-4, designado pela Portaria de nº 199/2019, de 11/09/2019, 
publicada no doE nº 33.978 de 12/09/2019, pelo servidor NEYrE alEXaN-
drE BarroS MacHado, Mat. nº 57176508-2, na qualidade de Presidente;
ii – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1578/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 20 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 
808454404-4, designado pela Portaria de nº 117/2018, de 07/05/2018, 
publicada no doE nº 33.614 de 10/05/2018, pelo servidor NEYrE alEXaN-
drE BarroS MacHado, Mat. nº 57176508-2, na qualidade de Presidente;
ii – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1579/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 19 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 
808454404-4, designado pela Portaria de nº 164/2018, de 12/06/2018, 
publicada no doE nº 33.636 de 13/06/2018, pelo servidor NEYrE alEXaN-
drE BarroS MacHado, Mat. nº 57176508-2, na qualidade de Presidente;
ii – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.

Portaria de sUBst. Nº 1580/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 19 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 
808454404-4, designado pela Portaria de nº 234/2017, de 22/05/2017, 
publicada no doE nº 33.379 de 23/05/2017, pelo servidor NEYrE alEXaN-
drE BarroS MacHado, Mat. nº 57176508-2, na qualidade de Presidente;
ii – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1581/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2021, de 20 de outubro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 
808454404-4, designado pela Portaria de nº 24/2019, de 30/04/2019, pu-
blicada no doE nº 33.865 de 03/05/2019, pelo servidor NEYrE alEXaN-
drE BarroS MacHado, Mat. nº 57176508-2, na qualidade de Presidente;
ii – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1582/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 04/2021, de 30 de setembro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 
808454404-4, designado pela Portaria de nº 263/2021, de 02/03/2021, 
publicada no doE nº 34.505 de 03/03/2021, pelo servidor NEYrE alEXaN-
drE BarroS MacHado, Mat. nº 57176508-2, na qualidade de Presidente;
ii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1583/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021, de 30 de setembro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. 
nº 808454404-4, designado pela PorTaria dE SUBST. nº 191/2020, de 
23/11/2020, publicada no doE nº34.417 de 25/11/2020, para atuar no 
Pad nº 354/2017-GaB/Pad, de 04/09/2017, publicada no doE nº 33.452 
de 05/09/2017, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, Mat. 
nº 57176508-2, na qualidade de Presidente;
ii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1584/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.



104  diário oficial Nº 34.764 Sexta-feira, 12 DE NOVEMBRO DE 2021

coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 10/2021, de 30 de setembro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 
808454404-4, designado pela PorTaria Nº 56/2020, de 29/07/2020, pu-
blicada no doE nº34.296 de 30/07/2020, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE 
BarroS MacHado, Mat. nº 57176508-2, na qualidade de Presidente;
ii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1585/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 10/2021, de 30 de setembro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. 
nº 808454404-4, designado pela PorTaria dE SUBST. nº 191/2020, 
de 23/11/2020, publicada no doE nº34.417 de 25/11/2020, para atuar 
no Pad nº 354/2017, de 04/09/20217, publicada no doE nº 33.452, de 
05/09/2021, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, Mat. nº 
57176508-2, na qualidade de Presidente;
ii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1586/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 10/2021, de 30 de setembro 
de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 
808454404-4, designado pela Portaria de dessob./Subst. nº 454/2021, 
de 26/04/2021, publicada no doE nº34.563 de 27/04/2021, para atuar 
no Pad nº 495/2017-GaB/Pad, de 20/11/2017, publicada no doE, edição 
nº 33.501, de 21/11/2017, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS Ma-
cHado, Mat. nº 57176508-2, na qualidade de Presidente;
ii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iii – revogam-se as disposições em contrário.
iV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de sUBst. Nº 1587/2020-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Memorando nº 1.706/2020 - NdE/SEdUc, de 26 de 
outubro de 2021;
coNSidEraNdo  o disposto no art. 220, § 2°, da lei Estadual nº 5.810/94-
rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, 
Mat. nº 57225430-2, designada como defensor dativo pela PorTaria 
Nº 174/2017-GaB/Pad, de 29/03/2017, publicada no doE nº 33.345 de 
31/03/2017, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, Mat. 
nº 57176508-2, na qualidade de dEfENSor daTiVo do Pad nº 310/2016-
GaB/Pad, de 12/05/2016, publicada no doE nº 33.172 de 19/07/2016;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Port. de deF. datiVo Nº 1588/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1703/2021, datado em 
07/11/2021, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela PorTaria Nº 170/2019-GaB/Pad de 05 de agosto de 2019, publicada 
no doE n° 33.943 de 06 de agosto de 2019;
coNSidEraNdo  o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 
5.810/94/rJU;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora rENaTa SaNToS da foNSEca, Mat. nº 
57176254-2, para funcionar na qualidade de dEfENSora daTiVa do ser-
vidor H.D.S.R., matrícula nº 57215369-1, já devidamente qualificada nos 

autos do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedimentos 
da comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo supraci-
tado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc
PorT. dE dEf. daTiVo Nº 1589/2021-GaB/Pad. Belém, 11 de novembro 
de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1704/2021, datado em 
07/11/2021, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela PorTaria Nº 392/2018-GaB/Pad, de 28 de novembro de 2018, pu-
blicada no doE n° 33.749 de 29 de novembro de 2018;
coNSidEraNdo  o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 
5.810/94/rJU;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora rENaTa SaNToS da foNSEca, Mat. nº 
57176254-2, para funcionar na qualidade de dEfENSora daTiVa do ser-
vidor J.R.B.C., matrícula nº 57212093-1, já devidamente qualificado nos 
autos do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedimentos 
da comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo supraci-
tado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº 1590/2021-GaB/Pad. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar através da PorTaria Nº 131/2020-GaB/Pad de 06 de outubro de 
2020, publicada no doE n° 34.364 de 07 de outubro de 2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021-cPad, de 14 de 
outubro de 2021, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1591/2021-GaB/siNd. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 1.536/2021-GaB/SiNd, de 
26/10/2021, lavrado pela comissão Sindicante, instaurada nos termos 
da PorTaria Nº 32/2018-GaB/SiNd de 13/04/2018, publicada no doE, 
edição nº 33.598 de 16/04/2018, prorrogada pela PorTaria Nº 52/2018-
GaB/SiNd de 15/06/2018, publicada no doE, edição nº 33.639 de 
18/06/2018;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1592/2021-GaB/siNd. 
Belém, 11 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 1.548/2021-GaB/SiNd, de 
26/10/2021, lavrado pela comissão Sindicante, instaurada nos termos da 
PorTaria Nº 46/2019-GaB/SiNd de 10/09/2019, publicada no doE, edi-
ção nº 33.978 de 12/09/2019, prorrogada pela PorTaria Nº 048/2019-
GaB/SiNd de 23/10/2019, publicada no doE, edição nº 34.018 de 
24/10/2019;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
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zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 727742

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 511/2021-saNtarÉM
Nome: MarcoS SoUTo dE SENa
cargo: ProfESSor
Vigência: 09/11/2021 a 08/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 512/2021-aVeiro
Nome: adriElE GEroNiMo da rocHa
cargo: ProfESSor
Vigência: 11/11/2021 a 10/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 513/2021-eLdorado dos caraJÁs
Nome: GiSElE daiaNE da rocHa raMoS
cargo: ProfESSor
Vigência: 12/11/2021 a 11/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 514/2021-sÃo doMiNGos do araGUaia
Nome: ElaiNE SUEllEN fErrEira MiraNda aMado
cargo: ProfESSor
Vigência: 12/11/2021 a 11/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 515/2021-sÃo JoÃo do araGUaia
Nome: EUToN GoMES dE SoUZa
cargo: ProfESSor
Vigência: 12/11/2021 a 11/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 516/2021-oeiras do ParÁ
Nome: adriENE lorENa GoMES dE Sá
cargo: ProfESSor
Vigência: 12/11/2021 a 11/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.

Protocolo: 727785

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa assistÊNcia
NoME: MarcElo dE JESUS SErra PENNa
coNcESSÃo: 30 diaS
PEriodo: 07/10/21 a 05/11/21
MaTricUla: 57232103 carGo: Prof
loTacao: EE ESTEr MoUTa/PoNTa PEdraS
laUdo MEdio: 80697

Protocolo: 727431
ProrroGaÇÃo de Lic. saÚde
NoME: iracEMa PaNToJa da SilVa
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 09/09/21 a 07/03/22
MaTricUla: 5043026/5 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE caMilo SalGado/BElEM
laUdo MEdico: 80927
NoME: JoSE roBErTo NEBliNa SilVa
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 18/10/21 a 15/04/22
MaTrÍcUla: 5899917/1  carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE HildEBErTo rEiS/aUrora Para
laUdo MEdico: 80855
NoME: lia da SilVa PESSoa
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 12/10/21 a 09/01/22
MaTrÍcUla: 57195943/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE roMUlo MaioraNa/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 80875
NoME: roBErTa lUZ do aMaral
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 12/10/21 a 09/01/22
MaTrÍcUla: 57223357/1  carGo: Prof
loTaÇÃo:  EE Prof GErSoN PErES
laUdo MÉdico: 80860

NoME: roSaNa SoUSa da SilVa
coNcESSao: 80 diaS
PEriodo: 19/05/21 a 06/08/21
MaTricUla: 6400035/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: diV PrEST dE coNTaS/BElEM
laUdo MEdico: 80909
NoME: roSaNGEla coSTa MaSSiaS
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 29/09/21 a 27/03/22
MaTricUla: 5658306/2 carGo: Prof
loTacao: EE MoNSENHor MaNcio/BraGaNca
laUdo MEdico: 80622

Protocolo: 727652
LiceNÇa saÚde
NoME: EdNa Maria da SilVa lira
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 06/07/21 a 01/01/22
MaTricUla: 511455/1 carGo: Prof
loTacao: EE aUGUSTo corrEa/BraGaNca
laUdo MEdico: 80849
NoME: EdNalVa rodriGUES aBBaTE
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 28/09/21 a 25/01/22
MaTricUla: 5911383/1 carGo: Prof
loTacao: EE Prado loPES/cUrraliNHo
laUdo MEdico: 80615
NoME: JoSE aUGUSTo fErrEira GoNÇalVES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 04/10/21 a 01/01/22
MaTricUla: 54182117/1 carGo: Prof
loTacao: EE BErNardiNo BarroS/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 80906
NoME: MaiSa araUJo da GaMa
coNcESSao: 150 diaS
PEriodo: 13/08/21 a 09/01/22
MaTricUla: 3166279/4 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE NorMa GUilHoN/colarES
laUdo MEdico: 80935
NoME: Marildo PaNToJa da SilVa E SilVa
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 30/09/21 a 27/01/22
MaTricUla: 57203533/1 carGo: Prof
loTacao: EE iNácio MoUra/ST aNToNio do TaUa
laUdo MEdico: 80933
NoME: NiElSoN VEloSo MEdEiroS
coNcESSao: 08 diaS
PEriodo: 05/10/21 a 12/10/21
MaTricUla: 55585763/2 carGo: Prof
loTacao: EE MaGalHaES BaraTa/BElEM
laUdo MEdico: 80908
NoME: NilSoN doS SaNToS coSTa
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 03/09/21 a 17/10/21
MaTricUla: 5874670/2 carGo: Prof
loTacao: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo MEdico: 80907
NoME: rEGiaNE Jaciara dE SoUZa corrEa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 11/10/21 a 09/11/21
MaTricUla: 5751268/2 carGo: Prof
loTacao: EE cloTildE PErEira/caSTaNHal
laUdo MEdico: 80910
NoME: roBErTa BarroS BriTTooK
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 20/09/21 a 19/10/21
MaTrÍcUla: 57204929/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PiNTo MarQUES/BElEM
laUdo MÉdico: 80876
NoME: roNaldo oliVEira da rocHa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 10/09/21 a 08/11/21
MaTricUla: 225878/2 carGo: EScrEV daT
loTacao: dirEToria dE ENSiNo/BElEM
laUdo MEdico: 80852

Protocolo: 727646

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 179|2021 - saLe, de 10 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar as servidoras Elen adriana dos reis Santos, matrícula 
n.º 57209739/1, cPf n.º 625.327.662-04, e Michelli do Socorro raiol da 
Silva, matrícula n.º 57212673/1, cPf n.º 823.753.802-15, para atuarem 
respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de Transporte 
Escolar nº 102/2021, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte 
escolar fluvial, em caráter emergencial, com vistas à condução/locomoção 
de alunos matriculados na rede Estadual de Ensino, residentes na zona 
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rural em assentamentos e/ou em acampamentos no Município de Mara-
canã/Pa.
art. 2º – Esta portaria entra em vigor a contar de 29/10/2021
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 727858
Portaria N.º 182|2021 - saLe, de 05 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar os servidores lourdes Machado Martins, matrícula n.º 
5884381/2, cPf n.º 197.7425.72-00, e luis flávio Garcia Mendes, matrí-
cula n.º 57203074/1, cPf n.º 578.866.282-68, para atuarem respectiva-
mente como fiscais titular e substituto do contrato de Transporte Escolar 
nº 068/2021, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte escolar 
fluvial, em caráter emergencial, dos alunos matriculados na rede estadual 
de ensino, residentes na zona rural do Município de Belém/Pa.
art. 2º - designar os servidores rosangela Potter da rosa, matrícula n.º 
401501/1, cPf n.º 049.724.222-20, e Haydée Socorro duarte lima, ma-
trícula n.º 5901602/1, cPf n.º 263.113.132-00, para atuarem respectiva-
mente como fiscais titular e substituto do contrato de Transporte Escolar 
nº 068/2021, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte escolar 
fluvial, em caráter emergencial, dos alunos matriculados na rede estadual 
de ensino, residentes na zona rural do Município de Belém/Pa.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor a contar de 03/11/2021
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 727869
Portaria N.º 180|2021 - saLe, de 10 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar as servidoras Elen adriana dos reis Santos, matrícula 
n.º 57209739/1, cPf n.º 625.327.662-04, e Michelli do Socorro raiol da 
Silva, matrícula n.º 57212673/1, cPf n.º 823.753.802-15, para atuarem 
respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de Transporte 
Escolar nº 101/2021, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte 
escolar terrestre, em caráter emergencial, com vistas à condução/loco-
moção de alunos matriculados na rede Estadual de Ensino, residentes na 
zona rural em assentamentos e/ou em acampamentos no Município de 
Maracanã/Pa.
art. 2º – Esta portaria entra em vigor a contar de 29/10/2021
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 727862
Portaria N.º 181|2021 - saLe, de 05 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar os servidores lourdes Machado Martins, matrícula n.º 
5884381/2, cPf n.º 197.7425.72-00, e luis flávio Garcia Mendes, matrí-
cula n.º 57203074/1, cPf n.º 578.866.282-68, para atuarem respectiva-
mente como fiscais titular e substituto do contrato de Transporte Escolar 
nº 067/2021, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte escolar 
terrestre, em caráter emergencial, dos alunos matriculados na rede esta-
dual de ensino, residentes na zona rural do Município de Belém/Pa.
art. 2º - designar os servidores rosangela Potter da rosa, matrícula n.º 
401501/1, cPf n.º 049.724.222-20, e Haydée Socorro duarte lima, ma-
trícula n.º 5901602/1, cPf n.º 263.113.132-00, para atuarem respectiva-
mente como fiscais titular e substituto do contrato de Transporte Escolar 
nº 067/2021, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte escolar 
terrestre, em caráter emergencial, dos alunos matriculados na rede esta-
dual de ensino, residentes na zona rural do Município de Belém/Pa.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor a contar de 03/11/2021
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 727865

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3
contrato: 284/2018
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade do rio Paruru 
no município de abaetetuba/Pa, para Moradia dos Professores do Sistema 
de organização Modular de Ensino /SoME, da Secretaria de Estado de 
Educação /SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sexta - do valor do aluguel e a cláu-
sula oitava - da vigência e da prorrogação, alterando o valor mensal para 
R$ 704,35 (setecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) justificado 
pelo reajuste do iPca e prorrogando a vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação nº 041/2018-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.362.1509 

– Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/Pa.
locador: Jose Maria rodrigues Pinheiro, cPf: 873.086.812-20, residente e 
domiciliado na localidade de abaetetuba/Pa.
data de assinatura: 10/11/2021
Vigência: 26/11/2021 a 25/11/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 722559
termo aditivo: 5
contrato: 031/2016
objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na localidade do rio 
Prata em abaetetuba/Pa, para funcionamento da Moradia dos Professores 
do Sistema de organização Modular de Ensino /SoME, da Secretaria de 
Estado de Educação /SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Quarta – do Valor e a cláusula Sétima 
- do Prazo de Vigência, alterar o valor mensal para r$ 428,40 (quatrocen-
tos e vinte oito reais e quarenta centavos) justificado pelo reajuste do IPCA 
e prorrogando a vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação nº 037/2016-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
– Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/Pa.
locador: João Batista Gonçalves dias, cPf: 726.677.452-72, residente e 
domiciliado na localidade do rio Prata, abaetetuba/Pa.
data de assinatura: 10/11/2021
Vigência: 27/12/2021 a 26/12/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 727399
termo aditivo: 5
contrato: 028/2016
objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na localidade do 
rio Maracapucú Médio em abaetetuba/Pa, para funcionar a moradia dos 
professores do sistema de organização modular de ensino /SoME, da Se-
cretaria de Estado de Educação /SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Quarta – do Valor e a cláusula Sétima 
- do Prazo de Vigência, alterando o valor mensal para r$ 453,42 (quatro-
centos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) justificado pelo 
reajuste do iPca e prorrogando a vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação nº 034/2016-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
– Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/Pa.
locador: antonio rodrigues Pinheiro, cPf: 449.949.902-04, residente e 
domiciliado na localidade do rio Maracapucu Médio, abaetetuba/Pa.
data de assinatura: 10/11/2021
Vigência: 07/12/2021 a 06/12/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 727387

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 50361/2021
oBJETiVo: iNSTrUir SiNdicaNcia iNVESTiGaTÓria, iNSTaUrado EM 
dESfaVor dE SErVidorES dESTa SEcrETaria E Na BUSca da VErda-
dE rEal doS faToS. diaS: 09/11 À 12/11/2021. MUNicÍPio: aBaETETU-
Ba MEMoraNdo 1685/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 09/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 3
aBaETETUBa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNE dE NaZarE SilVa carValHo
MaTrÍcUla: 57212403
cPf: 46873163287
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727363
Portaria de diarias No. 50158/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BUJarU / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / BUJarU / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: dENiSE Maria SoarES fariaS SilVa
MaTrÍcUla: 54183495
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cPf: 60501804234
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727378
Portaria de diarias No. 50432/2021
oBJETiVo: realização de visita técnica e organização da biblioteca da EE-
EfM Plínio Pinheiro localizada no município de Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 09/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 13/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria VaNdErlEia da lUZ MaciEl
MaTrÍcUla: 6400213
cPf: 27791874253
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727376
Portaria de diarias No. 50197/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cUrUca / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / cUrUca / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: Erica GoNcalVES coliNS da SilVa
MaTrÍcUla: 5900117  cPf: 64800725291
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727367
Portaria de diarias No. 50412/2021
oBJETiVo: realizar a instalação de computadores na sala de informática 
para a inauguração da EEEM Plínio Pinheiro, no Município de Marabá/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE aUGUSTo dE lEMoS MoNTEiro
MaTrÍcUla: 5941921
cPf: 33385327253
carGo/fUNÇÃo:aSSiSTENTE dE iNforMaTica / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727568
Portaria de diarias No. 50391/2021
OBJETIVO: Verificação das instalações elétricas, instalação de bebedouros, 
movimentação e distribuição de materiais permanentes nas salas de aula, 
montagem de estantes, entre outros, para posterior reinauguração confor-
me a agenda do Senhor Governador.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 08/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 5.5
NoME: alMir JoSE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5128706
cPf: 38002752287
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727566
Portaria de diarias No. 50198/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TErra alTa / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº 
diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / TErra alTa / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: aNToNio PErEira daS NEVES filHo
MaTrÍcUla: 57203027
cPf: 69803544268
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727526
Portaria de diarias No. 50155/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
ViGia / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / ViGia / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: aGda aldENora doS rEiS
MaTrÍcUla: 8022658
cPf: 22210598249
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727518
Portaria de diarias No. 50190/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
Sao caETaNo dE odiVElaS / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 

11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / Sao caETaNo dE odiVElaS / 11/11/2021 - 
11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ElENira dE GoES aMiM
MaTrÍcUla: 57210441
cPf: 70732590272
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM EdUcacao / TEcNico EM EdUcacao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727503
Portaria de diarias No. 50174/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BUJarU / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / BUJarU / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: roBErTa Maria GUiMaraES da SilVa faro
MaTrÍcUla: 57210415
cPf: 71335781234
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727407
Portaria de diarias No. 50360/2021
oBJETiVo: iNSTrUir SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria, iNSTaUrado EM 
dESfaVor dE SErVidorES dESTa SEcrETaria E Na BUSca da VErda-
dE rEal doS faToS. diaS: 09/11 À 12/11/2021. MUNicÍPio: aBaETETU-
Ba MEMoraNdo 1685/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 09/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 3
aBaETETUBa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGiNa SarMaNHo SiQUEira
MaTrÍcUla: 301973  cPf: 10913319287
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727405
Portaria de diarias No. 50160/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
ViGia / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / ViGia / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: JoSEilda dE Maria do roSario SaNToS
MaTrÍcUla: 57211418
cPf: 59740205291
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727417
Portaria de diarias No. 50088/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SoUrE / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / SoUrE / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Eli rEGiNa SilVa SoUSa
MaTrÍcUla: 54182848
cPf: 43175317200
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727419
Portaria de diarias No. 50396/2021
oBJETiVo: conduzir os técnicos que farão a distribuição de gêneros da 
merenda escolar nas escolas dos interiores a serem visitados pelo fNdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
caMETa / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: coSME EliZEU dE oliVEira
MaTrÍcUla: 240036
cPf: 14562421215
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727433
Portaria de diarias No. 50238/2021
oBJETiVo: Processo de oferta de vagas e a pré-matrícula da rede estadual 
de ensino para o ano letivo 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa Maria do Para / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
SaNTa Maria do Para / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: MilENa MarTiNS dE aNdradE fErNaNdES
MaTrÍcUla: 5897175
cPf: 62346482234
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727423
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Portaria de diarias No. 50336/2021
oBJETiVo: Processo de oferta de vagas e a pré-matrícula da rede estadual 
de ensino para o ano letivo 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciaNa loBaTo VEloSo
MaTrÍcUla: 57196467
cPf: 59550821234
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727440
Portaria de diarias No. 50091/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
acara / BElEM / 09/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / acara / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MirTES SMEY dE liMa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 57209851
cPf: 67093086268
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727446
Portaria de diarias No. 50200/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
Sao doMiNGoS do caPiM / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 
11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / Sao doMiNGoS do caPiM / 11/11/2021 - 
11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria doMiNGaS fErrEira aSSUNcao
MaTrÍcUla: 5902314
cPf: 08181691253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727457
Portaria de diarias No. 50175/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTo aNToNio do TaUa / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 
11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / SaNTo aNToNio do TaUa / 11/11/2021 - 
11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNSElMo caBral dE MoraiS
MaTrÍcUla: 57209717  cPf: 57475300200
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727449
Portaria de diarias No. 50153/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
ViGia / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / ViGia / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: SaMira PalHETa loBo MoNTEiro
MaTrÍcUla: 57209882
cPf: 65899075287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727466
Portaria de diarias No. 50201/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
Sao Joao da PoNTa / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 
Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / Sao Joao da PoNTa / 11/11/2021 - 11/11/2021 
Nº diárias: 0.5
NoME: Marcia GEaNNE doS SaNToS oliVEira
MaTrÍcUla: 5305578
cPf: 44955030220
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727474
Portaria de diarias No. 50403/2021
oBJETiVo: realização, distribuição e arrumação de carteiras e mesas nas 
salas de aula, montagem das estantes, organização dos espaços pedagógi-
cos (sala de vídeo, biblioteca, refeitório, sala de aEE, sala de informática, 
sala multidisciplinar, entre outros) da EEEM Plínio Pinheiro, no Município 
de Marabá, para posterior reinauguração conforme a agenda do Senhor 
Governador.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:

BElEM / MaraBa / 09/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 09/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: WaNdErlicE rEJaNE da rocHa MiraNda
MaTrÍcUla: 5891271
cPf: 26965909234
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727486
Portaria de diarias No. 50154/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
ViGia / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / ViGia / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: Maria coNcEicao da SilVa MoraES
MaTrÍcUla: 5901737
cPf: 62605844234
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727492
Portaria de diarias No. 50196/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cUrUca / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / cUrUca / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: EVaNildo SaBiNo BorGES rodriGUES
MaTrÍcUla: 216682
cPf: 16759885287
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727863
Portaria de diarias No. 50179/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTo aNToNio do TaUa / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 
11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / SaNTo aNToNio do TaUa / 11/11/2021 - 
11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do Socorro BarroS dE liMa
MaTrÍcUla: 5340101
cPf: 63127024215
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727841
Portaria de diarias No. 50183/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BUJarU / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / BUJarU / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: KirlEY diaS doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5900217
cPf: 82475938234
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727925
Portaria de diarias No. 50218/2021
oBJETiVo: conduzir os servidores do Nlic, para a realização da chama-
da Pública 01/ 2021/Nlic/SEdUc/Pa, que tem por objeto a aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor familiar 
rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de alimentação Es-
colar ? PNaE, para o exercício de 2021, os cadastramentos serão realizados 
presencialmente nos locais elencados no Preâmbulo do Edital ? apensado 
ao presente memorando; o público alvo são pequenos agricultores e/ou 
cooperativas familiares que utilizam a agricultura como forma de sustento 
e subsistência e, a compra desses produtos são formas de gerar renda, tra-
balho e incentivo aos menores agricultores além de fomentar a Economia 
local. Município: Barcarena MEMoraNdo 24/2021-Nlic/SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 09/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 1
BarcarENa / BElEM / 10/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: WilSoN fErrEira doS SaNToS
MaTrÍcUla: 182958
cPf: 08236313204
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727942
Portaria de diarias No. 50191/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
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iNHaNGaPi / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº di-
árias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / iNHaNGaPi / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: aNToNia EliaNa coSTa NoGUEira
MaTrÍcUla: 5818990
cPf: 25450697287
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727746
Portaria de diarias No. 50400/2021
oBJETiVo: conduzir os técnicos que acompanharão os membros da co-
ordenação-Geral do Programa Nacional de alimentação Escolar - cGPaE/
fNdE, durante o monitoramento “in loco” da execução do Programa nos 
municípios do Estado.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 09/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: JoSE doMiNGoS fariaS fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 183105
cPf: 05979781234
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727754
Portaria de diarias No. 50159/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
ViGia / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / ViGia / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: carMElia SilVa doS rEiS
MaTrÍcUla: 5890176
cPf: 25689355291
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727750
Portaria de diarias No. 50402/2021
oBJETiVo: realização, distribuição e arrumação de carteiras e mesas nas 
salas de aula, montagem das estantes, organização dos espaços pedagógi-
cos (sala de vídeo, biblioteca, refeitório, sala de aEE, sala de informática, 
sala multidisciplinar, entre outros) da EEEM Plínio Pinheiro, no Município 
de Marabá, para posterior reinauguração conforme a agenda do Senhor 
Governador.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 09/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 09/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: SilVia HElENa BENTES dE alMEida
MaTrÍcUla: 759929
cPf: 23562811268
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727751
Portaria de diarias No. 50192/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cUrUca / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / cUrUca / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: PaUlo HENriQUE doS SaNToS fErrEira
MaTrÍcUla: 5889558
cPf: 75516837200
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727757
Portaria de diarias No. 50431/2021
oBJETiVo: realização de visita técnica e organização da biblioteca da EE-
EfM Plínio Pinheiro localizada no município de Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 09/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 13/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria dE NaZarE TriNdadE NEVES filHa
MaTrÍcUla: 57190799
cPf: 66917751200
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727764
Portaria de diarias No. 50451/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar a montagem das cadeiras do 
auditório, entre outros, para posterior reinauguração da ETEPa de Breves.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 09/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 4
BrEVES / BElEM / 13/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GilMar afoNSo MoraiS GoMES
MaTrÍcUla: 941654  cPf: 24859800206

carGo/fUNÇÃo:PiNTor dE oBraS / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727779
Portaria de diarias No. 50407/2021
oBJETiVo: realização, distribuição e arrumação de carteiras e mesas nas 
salas de aula, montagem das estantes, organização dos espaços pedagógi-
cos (sala de vídeo, biblioteca, refeitório, sala de aEE, sala de informática, 
sala multidisciplinar, entre outros) da EEEfM Monsenhor augusto dias de 
Brito, no Município de floresta do araguaia, para posterior reinauguração 
conforme a agenda do Senhor Governador.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 09/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / florESTa do araGUaia / 09/11/2021 - 09/11/2021 Nº diá-
rias: 0
florESTa do araGUaia / MaraBa / 09/11/2021 - 13/11/2021 Nº diá-
rias: 4
MaraBa / BElEM / 13/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo SErGio GUEdES PiNTo
MaTrÍcUla: 5460786
cPf: 17402913287
carGo/fUNÇÃo:GErENTE dE ProJETo iii / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727771
Portaria de diarias No. 50195/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cUrUca / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / cUrUca / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: MarGarETH daS GracaS dE caSTro PENa
MaTrÍcUla: 5902280
cPf: 30125553234
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727767
Portaria de diarias No. 50335/2021
oBJETiVo: Processo de oferta de vagas e a pré-matrícula da rede estadual 
de ensino para o ano letivo 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SolaNGE do Socorro MarGalHo do ValE
MaTrÍcUla: 3751
cPf: 24508608272
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727720
Portaria de diarias No. 50501/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de proceder a entrega de merenda esco-
lar nas Escolas Estaduais do Município de Barcarena/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 09/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 3
BarcarENa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: daNiEl cHaGaS MoNTEiro
MaTrÍcUla: 57213925
cPf: 84177152234
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727726
Portaria de diarias No. 50337/2021
oBJETiVo: realizar a chamada Pública 01/2021/Nlic/SEdUc/Pa, que tem 
por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
Empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Na-
cional de alimentação Escolar? PNaE, para o exercício de 2021, os cadas-
tramentos serão realizados presencialmente nos locais elencados no Pre-
âmbulo do Edital? apensado ao presente memorando; o público alvo são 
pequenos agricultores e/ou cooperativas familiares que utilizam a agricul-
tura como forma de sustento e subsistência e, a compra desses produtos 
são formas de gerar renda, trabalho e incentivo aos menores agricultores 
além de fomentar a Economia local. Município: Barcarena MEMoraNdo 
25/2021-Nlic/SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 09/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 1
BarcarENa / BElEM / 10/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: daNiEllE alVES GUErra loPES
MaTrÍcUla: 8022537
cPf: 92696279268
carGo/fUNÇÃo:dirETor / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727732
Portaria de diarias No. 50258/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
NoVa TiMBoTEUa / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 
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Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / NoVa TiMBoTEUa / 11/11/2021 - 11/11/2021 
Nº diárias: 0.5
NoME: aliNE coSTa da SilVa
MaTrÍcUla: 6403418
cPf: 93791151215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727741
Portaria de diarias No. 50194/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cUrUca / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / cUrUca / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: raiMUNdo carloS dE MoraiS SaNToS
MaTrÍcUla: 5062829
cPf: 25612085249
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727737
Portaria de diarias No. 50193/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cUrUca / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / cUrUca / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: iVaNa lUcia liMa dE caMPoS
MaTrÍcUla: 5309158
cPf: 09804129272
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727794
Portaria de diarias No. 50401/2021
oBJETiVo: realização, distribuição e arrumação de carteiras e mesas nas 
salas de aula, montagem das estantes, organização dos espaços pedagógi-
cos (sala de vídeo, biblioteca, refeitório, sala de aEE, sala de informática, 
sala multidisciplinar, entre outros) da EEEM Plínio Pinheiro, no Município 
de Marabá, para posterior reinauguração conforme a agenda do Senhor 
Governador.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 09/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 09/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: SolaNGE Maria oliVEira diaS
MaTrÍcUla: 5858283
cPf: 26386097220
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727799
Portaria de diarias No. 50374/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras na ETPP (Breves).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 09/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 09/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: JoSE carloS dE SoUSa crUZ
MaTrÍcUla: 5361702
cPf: 12758426234
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727813
Portaria de diarias No. 50452/2021
oBJETiVo: realizar a chamada Pública 01/2021/Nlic/SEdUc/Pa, que tem 
por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
Empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Na-
cional de alimentação Escolar? PNaE, para o exercício de 2021, os cadas-
tramentos serão realizados presencialmente nos locais elencados no Pre-
âmbulo do Edital? apensado ao presente memorando; o público alvo são 
pequenos agricultores e/ou cooperativas familiares que utilizam a agricul-
tura como forma de sustento e subsistência e, a compra desses produtos 
são formas de gerar renda, trabalho e incentivo aos menores agricultores 
além de fomentar a Economia local. Município: Barcarena MEMoraNdo 
25/2021-Nlic/SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 09/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 1
BarcarENa / BElEM / 10/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: caMila diaS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54197103
cPf: 93605404200
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727821
Portaria de diarias No. 50301/2021
oBJETiVo: fiscalizar a entrega do ônibus escolar nas Prefeituras dos Mu-
nicípios, bem como tombar e coletar assinatura do Prefeito responsável 

pelo recebimento do termo de doação do objeto, emitido pela Gerência de 
Patrimônio Mobiliário/GPaM.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / GUrUPa / 09/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 0
GUrUPa / BElEM / 09/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: lUcilENE do Socorro MElo dE SaNTaNa
MaTrÍcUla: 5899557
cPf: 48774146220
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727825
Portaria de diarias No. 50502/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de proceder a entrega de merenda esco-
lar nas Escolas Estaduais do Município de cametá/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 09/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 3
caMETa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MaNoEl SErrao
MaTrÍcUla: 662224
cPf: 10479783268
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727828
Portaria de diarias No. 50428/2021
oBJETiVo: realização de visita técnica e organização da biblioteca da EE-
EfM Plínio Pinheiro localizada no município de Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 09/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 13/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NElcilY do NaSciMENTo GaMa
MaTrÍcUla: 57215747
cPf: 39249778287
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727830
Portaria de diarias No. 50199/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TErra alTa / SaNTa iSaBEl do Para / 09/11/2021 - 11/11/2021 Nº 
diárias: 2
SaNTa iSaBEl do Para / TErra alTa / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: aNa liGia BarBoSa diaS
MaTrÍcUla: 5902342  cPf: 77814886287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 727833

.

.

oUtras MatÉrias
.

cedÊNcia
Portaria N.º:9356/2021 de 03/11/2021
de acordo com o Processo nº 2021/733189
ceder à aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, a Servidora 
fraNciaNE dE aBrEU SilVa, matricula nº 57210991/2, assistente admi-
nistrativo, lotada nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no 
período de 01/09/2021 a 31/08/2023.
desiGNar
Portaria Nº.:9448/2021 de 08/11/2021
de acordo com o Processo nº 1179465/2021
designar JoSÉ BarroS da SilVa JUNior, Matrícula nº 57208727/1 , Es-
pec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-di-
retor (GEd-2) da EEEfM.dr armando corrêa/Sta Maria do Pará, a contar 
de 09/11/2021.
Portaria Nº.:9447/2021 de 08/11/2021
de acordo com o Processo nº 1217916/2021
designar EliETE BEZErra doS SaNToS, Matrícula nº 5596491/2 , Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEfM.Brigadeiro fontenelle/Belém, a contar de 09/11/2021.
Portaria Nº.:9446/2021 de 08/11/2021
de acordo com o Processo nº 1217600/2021
designar NoElY alBErTo coSTa, Matrícula nº 5900517/1 , Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEf.Nuremberg Borja de Brito filho/Belém, a contar de 09/11/2021.
Portaria Nº.:9449/2021 de 08/11/2021
de acordo com o Processo nº 1230438/2021
designar SoEli SilVa, Matrícula nº 57208408/1 , Espec. em Educação, 
para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM rodrigues dos Santos/Santarém, a contar de 09/11/2021.
Portaria Nº.:9531/2021 de 10/11/2021
de acordo com o Processo nº 1230227/2021
designar PEdro HENriQUE TEiXEira PiNTo, Matrícula nº 57208458/1 
, Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de di-
retor i (GEd-3) da EEEM rodrigues dos Santos/Santarém, a contar de 
25/06/2021.
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Portaria Nº.:9530/2021 de 10/11/2021
de acordo com o Processo nº 1230471/2021
designar EdSoN ricardo PErEira caNTE, Matrícula nº 5900087/1 , Es-
pec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEfM onesima Pereira de Barros/Santarém, a contar 
de 11/11/2021.
Portaria Nº.9442/2021 de 08/11/2021
de acordo com o Processo nº 1029754/2021
designar EdNa raMoS BoUlHoSa, Matrícula nº 758329/1, Professor, para 
responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM.
Salesiana do Trabalho/Belém, a contar de 11/11/2021.
Portaria Nº.9329/2021 de 29/10/2021
de acordo com o Processo nº 967909/2021
designar iSaBEllE cHrYSTiNa doS SaNToS E SaNToS, Matrícula nº 
5954639/1, assistente administrativo, para responder interinamente pela 
função de Secretaria (GEd-1) da EEEM. dr romildo Veloso e Silva/orilândia 
do Norte, a contar de 03/11/2021
Portaria Nº.9328/2021 de 29/10/2021
de acordo com o Processo nº 943880/2021
designar diEGo MaGNo loPES, Matrícula nº 5948750/1, Professor, para 
responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM.
Júlia Passarinho/cametá, a contar de 03/11/2021.
Portaria Nº.9286/2021 de 28/10 /2021
de acordo com o Processo nº 881922/2021
designar MarcoS aUGUSTo fErrEira da crUZ, Matrícula nº 5800722/2, 
Professor, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEfM.Profª Maria ione Henrique/igarapé acu, a contar de 
03/11/2021.
Portaria Nº.9490/2021 de 09/11/2021
de acordo com o Processo nº 87175/2021
designar NoElY alBErTo coSTa , Matrícula nº 5900517/1 , Espec. em 
Educação, para responder pela função de diretor i(GEd-3) da EEEf Nu-
remberg Borja de Brito filho/Belém, durante o impedimento do titular, no 
período de 17/11/2021 a 31/12/2021.
Portaria Nº.9491/2021 de 09/11/2021
de acordo com o Processo nº 1015665/2021
designar fErNaNda cHiSTiNa da SilVa MoNTEiro, Matrícula nº 
55588541/2, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
ii (GEd-3.1) da EEEfM.Maria antonieta Serra freire/icoaraci/Belém, du-
rante o impedimento do titular, no período de 16/11/2021 a 30/12/2021.
Portaria Nº.9489/2021 de 09/11/2021
de acordo com o Processo nº 644205/2021
designar TErESa dE MoraES GoNZaGa, Matrícula nº 57196079/2, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da Unidade 
Seduc na Escola USE/14/ananindeua,durante o impedimento do Titular,no 
período de 04/10/2021 a 15/11/2021.
Portaria Nº.9424/2021 de 05/11/2021
de acordo com o Processo nº 923333/2021
designar MarilENi dE oliVEira lEal, Matrícula nº 57213187/1, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf 
Princesa izabel/ananindeua, durante o impedimento do titular, no período 
de 10/11/2021 a 24/12/2021.
Portaria Nº.9423/2021 de 05/11/2021
de acordo com o Processo nº 1041826/2021
designar aldENicE SilVa doS aNJoS, Matrícula nº 5901080/1 , Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor i(GEd-3) da EEEfM.
Presidente dutra/ananindeua, durante o impedimento do titular, no perío-
do de 01/11/2021 a 15/12/2021.
Portaria Nº.9443/2021 de 08/11/2021
de acordo com o Processo nº 1226508/2021
designar carMEM cErES araUJo doS SaNToS, Matrícula nº 5244145/2, 
Professor, para responder pela função de diretor i(GEd-3) da EEEM.dr 
Miguel de Santa Brigida/Salinópolis, durante o impedimento do titular, no 
período de 01/11/2021 a 25/12/2021.
Portaria Nº.9354/2021 de 03/11/2021
de acordo com o Processo nº 793404/2021
designar ciPriaNo SaNTaNa aNdradE, Matrícula nº 57209938/1, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) da 21ª UrE/
Parauapebas, durante o impedimento fo titular, no período de 01/10/2021 
a 14/11/2021 .
Portaria Nº.:9544/2021 de 11/11/2021
de acordo com o Processo nº 126948/2021
designar SEBaSTiÃo SadEcK doS SaNToS,Matrícula nº 5250633/2, Pro-
fessor, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf. Nossa Senhora da Saude/Juruti, a contar de 16/11/2021
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:9543/2021 de 11/11/2021
de acordo com o Processo nº 126948/2021
dispensar SEBaSTiÃo SadEcK doS SaNToS,Matrícula nº 5250633/2, 
Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM. antonio candido 
Machado/Sede/Terra Santa, a contar de 16/11/2021
Portaria Nº.9298/2021 de 29/10/2021
de acordo com o Processo nº 771076/2021
dispensar, a pedido, Maria do carMo BaTiSTa PErEira, Matrícula nº 
5619939/1, Professor, da função de diretor i(GEd-3) da EEEf Nossa Se-
nhora da Saúde/Juruti, a contar de 13/10/2021.
Portaria Nº.9528/2021 de 10/11/2021
de acordo com o Processo nº 1108807/2021
dispensar, a pedido,Vidal NaZarENo PiNHEiro BEMErGUY, Matrícula nº 
5073855/1, assistente administrativo, da função de Secretário (GEd-1) da 
EEEfM.dona Helena Guilhon/Belém, a contar de 01/10/2021.

Portaria Nº.9529/2021 de 10/11/2021
de acordo com o Processo nº 940382/2021
dispensar, a pedido, oZilENE PaNToJa Baia da SilVa,Matrícula nº 
57215219/1, Servente, da função de Secretária (GEd-1) da cEEM deputa-
do Nicias ribeiro/Portel., a contar de 11/11/2021.
Portaria Nº.9444/2021 de 08/11/2021
de acordo com o Processo nº 1030335/2021
dispensar, a pedido,EdilSoN GraciaNo dE aQUiNo, Matrícula nº 
514926/1, Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEE Magalhães 
Barata/Sede/Santa Maria do Pará, a contar de 18/08/2021.
Portaria Nº.9299/2021 de 29/10/2021
de acordo com o Processo nº 760479/2021
dispensar, a pedido,ValBENicia MarTiNS fErraZ Matrícula nº 
57208472/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEfM.Madre imaculada anexo i/Santarém, a contar de 03/11/2021.
Portaria Nº.9466/2021 de 08/11/2021
de acordo com o Processo nº 936111/2021
dispensar, a pedido, GiSElY NaSciMENTo da SilVa ,Matrícula nº 
5902607/1, auxiliar operacional, da função de Secretária (GEd-1) da EEE-
fM.Nossa Senhora do carmo/Belém, a contar de 12/11/2021.
Portaria Nº.9503/2021 de 09/11/2021
de acordo com o Processo nº 1109956/2021
dispensar, KaTia HElENa PaES dE liMa Matrícula nº 5553296/2, Espec. 
em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EE de Educação Tec-
nológica anisio Teixeira/Belém, a contar de 16/11/2021
Portaria Nº.9421/2021 de 05/11/2021
de acordo com o Processo nº 1035029/2021
dispensar, a pedido,diaNE roSiaNE SoBriNHo coSTa Matrícula nº 
962775/1, Escrevente datilógrafo, da função de Secretária (GEd-1) da 
EEEf.canutama/Benevides, a contar de 09/11/2021.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.9475/2021 de 09/11/2021
Nome:lUcia HElENa alfaia dE BarroS
Matrícula:57217006/1cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período: 09/11/2021 a 07/01/2022
Triênios: 22/05/2012 a 21/05/2015
Portaria Nº.9506/2021 de 10/11/2021
Nome:caTariNa laBoUrE da SilVa MiraNda
Matrícula:5307600/2cargo:Espec em Educação
lotação:EE augusto Meira/Belém
Período: 29/10/2021 a 27/12/2021 – 28/12/2021 a 25/02/2022
Triênios: 02/01/2007 a 01/01/2010 – 02/01/2010 a 01/01/2013
Portaria Nº.9508/2021 de 10/11/2021
Nome:Maria daS MErcES PiMENTEl iMBEloNi
Matrícula:329622/2cargo:assist.administrativo
lotação:EE Mario chermont/Belém
Período: 01/11/2021 a 30/12/2021
Triênios:02/08/2016 a 01/08/2019
Portaria Nº.9507/2021 de 10/11/2021
Nome:Elda daNiElE dE SoUZa BorGES
Matrícula:57210429/1cargo:Merendeira
lotação:EEEM Profª Maria ione Henrique/igarape açu
Período: 01/11/2021 a 30/12/2021
Triênios: 07/01/2012 a 06/01/2015
Portaria Nº.9476/2021 de 09/11/2021
Nome: NiValdo raMoS MoNTEiro
Matrícula:716090/1cargo:assist administrativo
lotação:divisão de lotação/Belém
Período: 02/05/2021 a 31/05/2021 – 01/06/2021 a 30/07/2021
Triênios:30/05/2009 a 29/05/2012 – 30/05/2012 a 29/05/2015
Portaria Nº.9494/2021 de 09/11/2021
Nome:NiValdo raMoS MoNTEiro
Matrícula:716090/1cargo:assist administrativo
lotação: divisão de lotação/Belém
Período: 31/07/2021 a 28/09/2021
Triênios:30/05/2015 a 29/05/2018
Portaria Nº.9518/2021 de 10/11/2021
Nome:fraNciSca ESfaNia SoUZa BENTES
Matrícula:251224/1cargo:Esc da datilografo
lotação:EE rodigues dos Santos/Santarém
Período: 01/11/2021 a 30/12/2021
Triênios:08/05/2016 a 07/05/2019
Portaria Nº.9519/2021 de 10/11/2021
Nome:raiMUNdo NoBrE filHo
Matrícula:246360/1cargo:agente de Portaria
lotação:cE dr almir Gabriel/oriximina
Período:01/12/2021 a 29/01/2022
Triênios:02/04/2016 a 01/04/2019
Portaria Nº.9520/2021 de 10/11/2021
Nome:MariNEidE lEiTE dE JESUS MEdEiroS
Matrícula:5287952/2cargo:Espec em Educação
lotação:EE ana Pontes francez/Tucurui
Período:15/11/2021 a 13/01/2022 – 14/01/2022 a 14/03/2022
Triênios:11/05/2014 a 10/05/2017 – 11/05/2017 a 10/05/2020
Portaria Nº.9523/2021 de 10/11/2021
Nome:MarlENE alVES dE oliVEira
Matrícula:6388671/1cargo:Servente
lotação:EE dr antônio Teixeira Gueiros/ananindeua
Período: 03/11/2021 a 01/01/2022
Triênios:01/02/2008 a 31/01/2011
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Portaria Nº.9471/2021 de 09/11/2021
Nome:aNToNio carloS dE frEiTaS GoMES
Matrícula:448885/1cargo:Vigia ref i
lotação: EEEfM Profº Jorge lopes raposo/icoaraci
Período: 01/12/2021 a 29/01/2022
Triênios: 09/10/2012 a 08/10/2015
Portaria Nº.9473/2021 de 09/11/2021
Nome:ElcioNE dE oliVEira caMarGo
Matrícula:57204120/1cargo:Professor
lotação:EE dom luiz de Moura Palha Sede/Xinguara
Período: 16/11/2021 a 14/01/2022
Triênios: 02/09/2011 a 01/09/2014
Portaria Nº.9474/2021 de 09/11/2021
Nome:Maria NaZarE doS SaNToS fiGUEirEdo
Matrícula:760960/1cargo:agente de Portaria
lotação:divisão de informação e documentação/Belém
Período: 15/10/2021 a 13/11/2021
Triênios: 01/12/2010 a 30/11/2013
Portaria Nº.9472/2021 de 09/11/2021
Nome:NilSoN doS SaNToS coSTa
Matrícula:5874670/2cargo:Professor
lotação:EE alm Guillobel/Belém
Período:30/10/2021 a 28/12/2021 – 29/12/2021 a 26/02/2022
Triênios:28/04/2003 a 27/04/2006 – 28/04/2006 a 27/04/2009
Portaria Nº.9536/2021 de 11/11/2021
Nome:adElSoN cEZar aTaidE coSTa JUNior
Matrícula:57203994/1cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período: 21/11/2021 a 19/01/2022
Triênios:04/09/2011 a 03/09/2014
Portaria Nº.9537/2021 de 11/11/2021
Nome:JUlia GlaciElE doS SaNToS SoUZa dE MoraES
Matrícula:5910460/1cargo:Professor
lotação:EE frei daniel/Belém
Período:01/11/2021 a 30/12/2021
Triênios:11/12/2013 a 10/12/2016
Portaria Nº.9538/2021 de 11/11/2021
Nome:Maria SaNaTaNa SaNToS dE caSTro
Matrícula:5783682/2cargo:Professor
lotação:EE caldeira castelo Branco/Belém
Período:30/11/2021 a 28/01/2022
Triênios:16/02/2010 a 15/02/2013
Portaria Nº.9535/2021 de 11/11/2021
Nome:Maria diViNa rodriGUES fErrEira
Matrícula730742/1:cargo:Esc datilografo ref iii
lotação:EE luiz Nunes direito/ananindeua
Período:06/12/2021 a 03/02/2022
Triênios:05/05/2015 a 04/05/2018
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:9477/2021 de 09/11/2021
conceder licença Maternidade a iZaBEl do Socorro NoGUEira alMEi-
da, matricula nº 5937822/1, Professor, lotada na EE frei constancio/alme-
rim , no período de 12/07/2021 a 07/01/2022
Portaria Nº.:9478/2021 de 09/11/2021
Portaria Nº.:9514/2021 de 10/11/2021
conceder licença Maternidade a SUElEN rEiS da coNcEiÇÃo, matricula 
nº 6403782/1, Professor, lotada na EEEM Profª Ecila Pantoja da rocha/
Moju, no período de 01/10/2021 a 29/03/2022
Portaria Nº.:9534/2021 de 10/11/2021
conceder licença Maternidade a MoNica NEiVa VaZ, matricula nº 
5949843/1, Professor, lotada na EE integrada francisco da Silva Nunes/
Belém, no período de 05/10/2021 a 02/04/2022
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:9532/2021 de 10/11/2021
conceder licença Paternidade a MarcElo MoTa dE oliVEira, matricula 
nº 57194563/1, Professor, lotada na cE dr almir Gabriel/oriximina, no 
período de 16/09/2021 a 25/09/2021.
Portaria Nº.:9533/2021 de 10/11/2021
conceder licença Paternidade a aNToNio orlaNdo fErrEira dE caS-
Tro, matricula nº 57192648/1, Professor, lotado na Erc antonio Bezerra 
falcao/ananindeua, no período de 07/10/2021 a 16/10/2021.
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:853/2021 de 19/08/2021
Nome: Maria MarY oliVEira PaiVa
Matrícula:57205863/2 Período:01/09 à 30/09/20Exercício:2020
Unidade:EE Presidente dutra/Barcarena
Portaria Nº.:440/2020 de 24/07/2020
Nome: ádila da ProVidÊNcia MaciaS SiQUEira
Matrícula: 57210154/1Período:16/11 à 30/12/20Exercício:2020
Unidade:Erc aPaE/Bragança
Portaria Nº.:326/2021 de 09/11/2021
Nome: ValdENia da SilVa BoiBa
Matrícula: 55587077/2Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Eriberto Jasper/Tailândia
Portaria Nº.:9514/2021 de 10/11/2021
Portaria Nº.:1909/2021 de 05/11/2021
Nome: MilaNa VilHENa BElo
Matrícula: 5901416/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade: EEEfM São francisco Xavier/abaetetuba

Portaria Nº.:032/2021 de 04/02/2021
Nome: WESlEY aViZ dE JESUS
Matrícula: 5897205/1Período:01/02 à 02/03/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Maria das Merces de oliveira conôr/castanhal
Portaria Nº.:183/2021 de 04/11/2021
Nome: alcioNE aMaral SaNTaNa ValENTE
Matrícula:57209908/1 Período:20/12 à 02/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª Mauricio Hamoy/Óbidos
Portaria Nº.:184/2021 de 05/11/2021
Nome: JorGE NoGUEira PicaNÇo
Matrícula:5841283/2 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2020
Unidade:EEEM antônio cândido Machado/Terra Santa
Portaria Nº.:185/2021 de 04/11 /2021
Nome: iZaElMa MaMEdE QUEiroZ
Matrícula: 5316693/3Período:01/02 à 17/03/22Exercício:2021
Unidade:EEEM São José/Óbidos
Portaria Nº.:690/2021 de 01/11/2021
Nome: aNTÔNio EdSoN doS SaNToS SilVa
Matrícula: 57211307/1Período:31/12 à 29/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Profª deusarina da Silva rodrigues/castanhal
Portaria Nº.:9542/2021 de 11/11/2021
Nome: aNa clEidE riBEiro BraSil
Matrícula: 57208572/1Período:20/12 à 02/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª deusarina Nascimento de Sousa/Benevides
Portaria Nº.:9514/2021 de 10/11/2021
Portaria Nº.:328/2021 de 09/11/2021
Nome: adaBEl criSTiNa SilVa caMPoS
Portaria Nº.:9514/2021 de 10/11/2021
Portaria Nº.:9514/2021 de 10/11/2021
Matrícula: 5902772/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Presidente dutra/Barcarena
Portaria Nº.:332/2021 de 10/11/2021
Nome: aNTÔNio fErNaNdo dE SoUSa NaSciMENTo
Matrícula: 57213034/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2017
Unidade:EE Enedina Sanpaio Melo/igarapé Miri
Portaria Nº.:25/2021 de 09/11/2021
Nome: KaTYa NaTalY do Socorro foNSEca da SilVa
Matrícula: 5294851/2Período:15/12 à 28/01/22Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
torNar seM eFeito
Portaria Nº.: 9527/2021 de 10/11/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº008769/2021 de 05/10/2021 , que conce-
deu 30 dias de férias, no período de 01/12/2021 a 30/12/2021, a servidora 
flaVia criSTiNa dE aNdradE PaES dE lira , matricula nº 5053196/3 , 
Nutricionista, lotada na diretoria de asistencia ao Estudante/Belém, refe-
rente ao exercício de 2021, para fins de regularização funcional.
retiFicar
Portaria Nº.:9514/2021 de 10/11/2021
Retificar na PORTARIA Nº 013744/1991 de 27/11/1991, que concedeu 90 
dias de licença Especial, o Quinquênio de 05/06/1986 a 04/05/1991 para 
06/05/1986 a 05/05/1991, no Período de 01/08/1991 a 29/10/1991, a 
servidora Maria clEUSa fErrEira , matricula nº 778397/1, Servente, 
lotada na EE Barão do Rio Branco /Belém, para fins de regularização fun-
cional
Portaria Nº.:9515/2021 de 10/11/2021
Retificar na PORTARIA Nº 000338/2005 de 18/01/2005, que concedeu 
60 dias de licença Especial, o Triênio de 05/06/2000 a 04/06/2003 para 
06/05/2000 a 05/05/2003, no Período de 01/02/2005 a 01/04/2005, a ser-
vidora Maria clEUSa fErrEira, matricula nº 778397/1, Servente, lotada 
na EE Barão do Rio Branco /Belém, para fins de regularização funcional
Portaria Nº.:9516/2021 de 10/11/2021
Retificar na PORTARIA Nº 008639/2008 de 16/07/PORTARIA Nº.:9514/2021 
de 10/11/20212008, que concedeu 60 dias de licença Especial, o Triênio 
de 05/06/2003 a 04/06/2006 para 06/05/2003 a 05/05/2006, no Período 
de 01/08/2008 a 29/09/2008, a servidora Maria clEUSa fErrEira, ma-
tricula nº 778397/1, Serventer, lotada na EE Barão do rio Branco /Belém, 
para fins de regularização funcional
errata
errata da Portaria Nº: 9467/2021 de 08/11/2021
Nome:odalicE GoMES da SilVa
onde se lê:Triênio:01/05/2000 a 30/04/2003
Leia-se:Triênio:02/08/2005 a 01/08/2008
Publicada no Diário Oficial nº. 34762 de 11/11/2021
errata na publicação da Portaria Nº.:8710/2021 de 05/10/2021
Nome: rENaTo dE alMEida MaciEl
onde se lê:PorTaria Nº.:8710/2021 de 05/10/2021
Leia-se:PorTaria Nº.:8710/2021 de 04/10/2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.756 de 04/11/2021
errata na publicação da Portaria Nº.:8708/2021 de 26/10/2021
Nome: rENaTo dE alMEida MaciEl
onde se lê:PorTaria Nº.:8708/2021 de 26/10/2021
Leia-se:PorTaria Nº.:8708/2021 de 04/10/2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.756 de 04/11/2021
errata da Portaria Nº.:3602/2021 de 19/05/2021
Nome:TElMa lUcia oliVEira BarroS
onde se lê:Triênios:01/09/1995 a 31/08/1998 – 01/09/1998 a 31/08/2001
Leia-se:Triênios:01/07/1993 a 30/05/1996 – 01/07/1996 a 30/06/1999
Publicada no Diário Oficial nº.34.596 de 27/05/2001

Protocolo: 727913
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Portaria
.

rescisÃo coNtratUaL
e- Protocolo nº 2021/1232695
Portaria N° 2280/21, de 10 de novembro de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) MariaNE loPES da PaiXÃo coSTa, id. 
funcional nº 8001539/1, cargo de TÉcNico a, lotado(a) no(a) caMPUS dE 
MaraBa, a contar de 01.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e- Protocolo nº 2021/1220065
Portaria N° 2281/21, de 10 de novembro de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) EdilSoN fErrEira calaNdriNE, 
id. funcional nº 57174903/ 2, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lota-
do(a) no(a) dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM HoSPiTalar, a contar de 
01.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 727768
coNcessÃo de LiceNÇa ÓBito
e- Protocolo nº 2021/1251884
Portaria N° 2259/21, de 08 de novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) NiNoN roSE TaVarES JardiM, id. funcional 
nº 54195964/1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotada no dEParTa-
MENTo dE dESENHo iNdUSTrial, 08(oito) dias de licença Óbito, no pe-
ríodo de 23.10.2021 a 30.10.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e- Protocolo nº 2021/1191715
Portaria N° 2279/21, de 10 de Novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria daS GracaS BarBoSa da SilVa, id. 
funcional nº 3157539/ 1, cargo de aGENTE dE SaUdE, lotado na coordE-
Nadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 08(oito) dias de licença Óbito, 
no período de 14.07.2021 a 21.07.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 727766
coNcessÃo de aUXÍLio tese/ dissertaÇÃo
e- Protocolo nº 2021/1191000
Portaria N° 2225/21, de 05 de novembro de 2021.
coNcEdEr auxílio Tese/dissertação ao(a) servidor(a) alESSaNdrE SaM-
Paio da SilVa, id. funcional nº 5888727/2, cargo de ProfESSor aUXi-
liar, lotado no caMPUS dE BarcarENa, referente à defesa de Tese de 
doutorado na Universidade federal do Pará, correspondente a 80% sobre 
o vencimento base do docente.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 727770
adicioNaL de iNsaLUBridade.
e- Protocolo nº 2021/1025394
Portaria N° 2218/21, de 05 de Novembro de 2021.
coNcEdEr, ao(a) servidor(a) desta iES, abaixo relacionado, lotado(a) no 
dEParTaMENTo dE MorfoloGia E ciÊNciaS fiSiolÓGicaS, adicioNal 
dE iNSalUBridadE – GraU MÉdio, a contar de 15.09.2021.
SErVidor  id. fUNcioNal
lUaNNa dE MElo PErEira fErNaNdES 5947179/ 2
NÚBia caroliNE coSTa dE alMEida 57234634/3
carloS EdUardo MaToS carValHo BaSToS 5957480/ 1
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 727775
ProrroGaÇÃo de coMissÃo esPeciaL de LicitaÇÃo Para eXe-
cUÇÃo de oBras
e- Protocolo nº 2021/1258513
Portaria N° 2256/21, de 08 de novembro de 2021
ProrroGar, no período de 27/10/2021 a 26/10/2022, os trabalhos da 
comissão Especial de licitação para Execução de obras desta Universida-
de, com os servidores desta iES abaixo relacionados:
PrESidENTE  id. fUNcioNal
SUElY Maria QUEiroZ aNdradE 5056063/1
MEMBroS
raPHaEl alEX da coNcEiÇÃo fErrEira  57202189/1
MarcEllY dE fiGUEirEdo MENdoNÇa 5956975/1
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 727761

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
e- Protocolo nº 2021/1247925
Portaria N° 2278/21, de 10 de novembro de 2021.
coNcEdEr a servidora caroliNa BarroS KaHWaGE, id. funcional nº 
5905205/ 3, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotada no dEParTaMEN-
To dE SaÚdE iNTEGrada, 180 (cento e oitenta) dias de licença Materni-
dade, no período de 19.10.2021 a 16.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 727772

.

.

errata
.

errata
Retificar os termos da PORTARIA n° N°2183/2021 de 03 de Novembro de 
2021, publicado no d.o.E. Nº 34.757 de 05.11.2021, referente a concessão 
de diárias do servidor fáBio roGÉrio GoMES forTUNaTo o seguinte:
oNde se LÊ: “…, 36,5 (trinta e seis e meia) diárias ....”
Leia-se:“… 35,5 (trinta e cinco e meia) diárias.…”

Protocolo: 727640

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/844729
Nº da disPeNsa:  45/2021
daTa da aSSiNaTUra: 11/11/2021
ParTES/ coNTraTada: rEdE NacioNal dE ENSiNo E PESQUiSa
cNPJ: 03.508.97/0001-36
oBJETo: contratação de organização social, para contratação de Sistema 
rNP responsável pelo desenvolvimento, oferta e uso de serviços para aten-
der às necessidades da pesquisa, educação e inovação da Universidade do 
Estado do Pará.
ENdErEÇo: rua lauro Muller, 116, sala 103. Botafogo. cEP: 22.290-
906. rio de Janeiro/rJ.
Valor: r$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8868 e 
74201.12.364.1506.8870
foNTE dE rEcUrSo: 339040
ElEMENTo da dESPESa: 0102
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
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 rEdE NacioNal dE ENSiNo E PESQUiSa para contrata-
ção de Sistema rNP responsável pelo desenvolvimento, oferta e uso de 
serviços para atender às necessidades da pesquisa, educação e inovação 
da Universidade do Estado do Pará, 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 8.666/93.
Belém, 11 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 727698

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/1186472
Nº da iNeXiGiBiLidade:  12/2021
daTa da aSSiNaTUra: 11/11/2021
ParTES/ coNTraTada: iMaGEM GEoSiSTEMaS E coMÉrcio lTda
cNPJ: 67.393.181/0001-34
oBJETo: contratação/manutenção da licença arcGiS da UEPa, para atendi-
mento às demandas do curso de Engenharia do ccNT - UEPa.
ENdErEÇo: rua itajai, 80, sala 705. condomínio Empresarial Taqua-
ri. cEP: 12.246-858. São José dos campos/SP.
Valor: r$ 47.012,47 (quarenta e sete mil e doze reais e quarenta e sete 
centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8870
foNTE dE rEcUrSo: 339040
ElEMENTo da dESPESa: 0102
fUNdaMENTo lEGal: art. 25, i da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadEdE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve raTificar a iNEXiGiBilidadE de processo licitatório 
para contratação da iMaGEM GEoSiSTEMaS E coMÉrcio lTda para con-
tratação/manutenção da licença arcGiS da UEPa, para atendimento às de-
mandas do curso de Engenharia do CCNT - UEPA, conforme especificações 
constantes do Termo de referência, a ser realizado no município de Belém/
Pa e com fundamento legal no art. 25, i da lei nº 8.666/93.
Belém,11 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 727688
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..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2021/119050
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° 45/2021-UEPa, cujo objeto é a aquisição de Material 
Permanente para atender os laboratórios de Biologia, Química, Engenharia 
ambiental e Engenharia florestal do campus Vi (Paragominas) da Univer-
sidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
• 07.041.480/0001-88 - NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 
lTda, itens 27, 28. Valor da proposta r$ 4.934,00.
• 07.756.105/0001-14 - FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 
item 16, Valor da proposta r$ 1.050,00.
• 12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, Itens 
02, 04, 11 e 29 Valor da proposta r$ 4.085,06.
• 12.519.364/0001-61 - ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Item 18, Va-
lor da proposta r$ 7.479,00.
• 13.825.298/0001-10 - LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Item 
01, Valor da proposta r$ 2.229,99.
• 22.850.543/0001-30 - ER COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL 
lTda, itens 23, 30. Valor da proposta r$ 6.200,00.
• 26.600.135/0001-81 - MASTEC ANALITICA LTDA, Item 12, Valor da pro-
posta r$ 8.180,00.
• 27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, Item 25, Valor da 
proposta r$ 5.013,18.
• 27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS 
aNaliTicoS EirEl, item 07, Valor da proposta r$ 3.000,00.
• 28.038.169/0001-50 - LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, Item 26, Valor 
da proposta r$ 2.906,20.
• 30.197.931/0001-92 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDAItem 
06, Valor da proposta r$ 1.779,00.
• 38.419.205/0001-89 - CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA 
laBoraTorio EirE itens 05, 09, Valor da proposta r$ 1.272,00.
• 40.086.971/0001-10 - STORTI - X TECNOLOGIA LTDA Itens 03, 08, 15, 
17 e 19 Valor da proposta r$ 19.615,00.
• 65.001.430/0001-73 - DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES 
lTda item 21, Valor da proposta r$ 6.232,31.
itens cancelados: itens 10, 14, 20, 22 e 24.
itens desertos: itens 13, 31.
Belém, 11 de Novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 727627
Processo nº 2020/807827
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico N° 21/2021/UEPa, cujo objeto é a aquisição de Material Per-
manente para atender o serviço de Hidroterapia e Pilates da UEafTo/UEPa.
as empresas vencedoras do certame foram:
• 02.801.076/0001-41 – SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, itens 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Valor da proposta r$13.075,23.
• 12.185.204/0001-23 – VITANET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANS-
PorTES rodoViarioS, itens 15 e 16. Valor da proposta r$36.440,54.
• 23.015.239/0001-30 – SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
SaÚdE lTda, itens 17, 18, 19 e 20. Valor da proposta r$19.500,00.
itens cancelados: 12, 13 e 14.
Belém, 11 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 727622
Processo n° 2021/424170
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° 39/2021/UEPa, cujo objeto é a aquisição de Material 
Permanente (EQUiPaMENToS dE aParElHaMENTo dE MEdiÇÃo E oriEN-
TaÇÃo, EQUiPaMENToS P/ laBoraTÓrio) para manter as atividades do 
laboratório de Qualidade ambiental do curso de Engenharia ambiental do 
campus Viii – Marabá da Universidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
• 01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO 
lTda, itens 4 e 14. Valor da proposta r$ 2.800,00.
• 04.424.267/0001-67 - SALI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI, 
item 7. Valor da proposta r$ 5.249,00.
• 07.756.105/0001-14 - FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 
item 12. Valor da proposta r$ 1.050,00.
• 11.092.846/0001-15 - STARLAB COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTI-
ficoS lTda, item 15. Valor da proposta r$ 248,00.
• 12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, Item 
2. Valor da proposta r$ 1.939,00.
• 21.548.780/0001-89 - VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, Item 19. Valor 
da proposta r$ 13.449,00.
• 21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORA-
Torio, item 16. Valor da proposta r$ 289,00.
• 24.997.187/0001-08 - CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LA-
BoraToriaiS, HoSPiTalarES E EdUcacioNaiS lTda, item 10. Valor da 
proposta r$ 12.500,00.
• 27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS 

aNaliTicoS EirEli, item 6. Valor da proposta r$ 3.000,00.
• 29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
lTda, item 17. Valor da proposta r$ 1.079,00.
• 30.197.931/0001-92 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, 
item 3. Valor da proposta r$ 1.166,00.
• 35.382.879/0001-68 - DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO 
EirEli, item 11. Valor da proposta r$ 16.383,00.
• 37.641.908/0001-94 - TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, Item 13. 
Valor da proposta r$ 2.999,00.
• 65.001.430/0001-73 - DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES 
lTda, item 18. Valor da proposta r$ 5.996,93.
itens cancelados: item 1, 5, 8 e 9.
Belém, 11 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 727620
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
Processo nº 2021/470416
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° 32/2021-UEPa, cujo objeto é a aquisição de Material 
Permanente para a implantação do Programa de Pós-Graduação em Tecno-
logia, recursos Naturais e Sustentabilidade na amazônia em Nível de Mes-
trado acadêmico – PPGTEc visando atender o centro de ciências Naturais 
e Tecnológicas/ccNT da Universidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 04.063.503/0001-67 - SaNTa TErEZiNHa coMErcio dE MoVEiS EirE-
li, itens 3, 8. Valor da proposta r$ 9.147,88.
2- 05.903.157/0001-40 - BElPara coMErcial lTda, item 5. Valor da 
proposta r$ 5.572,98.
3- 13.266.239/0001-50 - MaPPE BraSil lTda, item 7. Valor da proposta 
r$ 32.720,00.
4- 83.373.670/0001-80 - alMEida BraSil coMErcio E iNdUSTria EirE-
li, itens 1, 2, 4 e 6. Valor da proposta r$ 9.846,00.
Belém, 11 de Novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 727421

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
oBJETo: o presente convênio visa estabelecer amplo e efetivo programa 
de integração entre a Universidade do Estado do Pará – UEPa e a Prefeitu-
ra Municipal de rurópolis, em especial oportunizar as atividades de aulas 
práticas, realização dos trabalhos de conclusão(Trabalho de conclusão de 
curso – Tcc, Trabalho de conclusão anual – Tca, Trabalho de conclusão de 
Estágio – TcE, e Trabalhos de Pós-Graduação) e dos projetos de extensão, 
pesquisa e ensino, além do estágio supervisionado obrigatório e não obri-
gatório para alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação 
em Enfermagem, no município de rurópolis.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 10/11/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 10/11/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 10/11/2023
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
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas
coNcEdENTE:
cNPJ: 10.222.297/0001-93
razão Social: PrEfEiTUra MUNiciPal dE rUrÓPoliS
logradouro: rua 10 de maio, nº 263 – centro
cEP: 68165-000
Uf: rurópolis -Pará
dados do responsável pela Parte: Joselino Padilha
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 727343

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2290/2021, de 11 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE cEriMoNial E EVENToS
Nome: alicE criSTiNE da SilVa araUJo GaMBoa
Matrícula funcional: 55589841/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 4.000,00
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Portaria N° 2291/2021, de 11 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: KaTia Maria doS SaNToS MElo
Matrícula funcional: 57193314/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2289/2021, de 11 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: EriKa do Socorro oliVEira GoNcalVES
Matrícula funcional: 54194594/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 2292/2021, de 11 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 caMPUS
Nome: clEidiaNE SardiNHa dE SoUZa lEal
Matrícula funcional: 5956967/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 727657

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
Portaria N° 2283/2021, de 11 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: JoSE aNTÔNio dE caSTro SilVa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5878543/ 2
daTa iNÍcio: 05.12.2021
daTa TÉrMiNo: 09.12.2021
QUaNTidadE: 14,5 (quartoze e meia) diárias
Portaria N° 2285/2021, de 11 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: castanhal/Pa
NoME do SErVidor: HEBE MorGaNNE caMPoS riBEiro
carGo: ProfESSor TiTUlar
id. fUNcioNal: 5760690/ 2
daTa iNÍcio: 01.12.2021
daTa TÉrMiNo: 20.12.2021
QUaNTidadE:8,0 (oito) diárias
Portaria N° 2286/2021, de 11 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: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: aNa JÚlia SoarES da SilVa BarBoSa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 57193188/ 1
daTa iNÍcio: 07.11.2021
daTa TÉrMiNo: 24.11.2021
QUaNTidadE:17,5 (dezessete e meia) diárias
Portaria N° 2288/2021, de 11 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: Barcarena/Pa
NoME do SErVidor: lUiZ aUGUSTo oliVEira da SilVa
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 5771471/ 4
daTa iNÍcio: 22.11.2021
daTa TÉrMiNo: 21.12.2021
QUaNTidadE: 29,5 (vinte e nove e meia)diárias
colaBorador EVENTUal
Portaria N° 2284/2021, de 11 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: Parauapebas/Pa
NoME do SErVidor: MaUro SÉrGio SaNToS dE oliVEira
daTa iNÍcio: 03.12.2021
daTa TÉrMiNo: 05.12.2021
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)diárias
Portaria N° 2287/2021, de 11 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: redenção/Pa
NoME do SErVidor: MaUro SÉrGio SaNToS dE oliVEira
daTa iNÍcio: 26.11.2021
daTa TÉrMiNo: 28.11.2021
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)diárias
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 727635

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de reGistro de PreÇos
Processo: 2020/1051241-UePa.
ESPÉciE: ata de registro de Preços n° 01/2021 referente ao Pregão n° 
20/2021.
oBJETo: registro de Preços com vistas à eventual aquisição de instrumentos 
e acessórios Musicais, Material de Expediente, referente à estruturação do 
liceu da Música de Bragança nas atividades do curso de licenciatura em Mú-
sica e ações de extensão do campus XXi da Universidade do Estado do Pará.
Vigência: 12 meses a partir de 03/01/2022.
forNEcEdorES:
1. 01.682.745/0001-40 - iSalTEc coMÉrcio dE iNSTrUMENToS dE ME-
diÇÃo lTda, item 8. Valor da proposta r$ 1.588,00
2. 07.041.480/0001-88 - NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS 
lTda, itens, 36 e 38. Valor da proposta r$ 15.206,33
3. 10.661.909/0001-44 - STaGE MUSic coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EX-
PorTaÇÃo EirEli, item, 15. Valor da proposta r$ 3.320,10
4. 12.559.500/0001-47 - GS coMÉrcio dE iNSTrUMENToS MUSicaiS 
EirEli, itens 12, 13 e 20. Valor da proposta r$ 77.300,43
5. 28.453.974/0001-40 - QUaSar BraSil iNSTrUMENToS MUSicaiS 
lTda, item 19. Valor da proposta r$ 4.597,06
6. 28.732.430/0001-17 – claUdiNEi ToNiETTi, item 11. Valor da propos-
ta r$ 14.640,00
7. 34.010.423/0001-04 - l V coMÉrcio dE iNSTrUMENToS MUSicaiS 
lTda, itens 1, 4, 5, 9, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 40 e 41. Valor da proposta r$ 58.624,52
8. 53.233.920/0001-16 - lEiMar MUSical lTda, itens 2, 3, 6, 10, 27, 28 
e 29. Valor da proposta r$ 35.832,00
Valor Total: r$ r$ 211.108,44 (duzentos e onze mil cento e oito reais e 
quarenta e quatro centavos)
autorização: clay anderson Nunes chagas
Belém, 10 de Novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor UEPa

Protocolo: 727414
eXtrato de reGistro de PreÇos
Processo: 2020/883031-UePa.
ESPÉciE: ata de registro de Preços n° 02/2021 referente ao Pregão n° 
23/2021;
oBJETo: registro de Preços com vistas à eventual aquisição de Equipamentos 
de audiovisual e Sonorização visando promover a melhoria da qualidade do 
ensino do campus de Bragança da Universidade do Estado do Pará.
Vigência: 12 meses a partir de 03/01/2022.
forNEcEdorES:
1- 11.502.318/0001-97 - carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS EirE-
li, item 14. Valor da proposta r$ 799,00.
2- 28.732.430/0001-17 - claUdiNEi ToNiETTi EPP, item 8. Valor da pro-
posta r$ 1.295,00.
3- 32.850.995/0001-76 - coMErcial TrES acordES EirEli, itens 3, 4, 
5, 12 e 46. Valor da proposta r$ 36.367,00.
4- 38.084.603/0001-91 - daNToN GaBriEl S. dE S. SilVa – ME, item 33. 
Valor da proposta r$ 330,00.
5- 33.884.155/0001-97 - EVaNdro GoMES fErrEira, itens 18, 23, 24, 
34, 35, 36, 37, 38, 40 e 42. Valor da Proposta r$ 39.308,00
6- 34.010.423/0001-04 – lV coMErcio dE iNSTrUMENToS MUSicaiS 
lTda, itens 1, 2, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 45, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. Valor 
da Proposta r$ 88.821,00
7- 09.087.468/0001-30 - TEcNo TradE coM E SErV ElETroNicoS E So-
NoriZaÇÃo EirEli, itens 43, 44. Valor da Proposta r$ 38.800,00
8- 03.411.895/0001-45 - Villard coMErcial EirEli, item 28. Valor da 
Proposta r$ 5.500,00.
Valor Total: r$ 211.220,00 (duzentos e onze mil duzentos e vinte reais).
autorização: clay anderson Nunes chagas
Belém, 10 de Novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor UEPa

Protocolo: 727411
resoLUÇÃo Nº 3703/21-coNsUN, 03 de setembro de 2021.
EMENTa: Homologa o resultado do concurso Público para Pro-
vimento de cargo de Professor da carreira do Magistério Supe-
rior da UEPa (campus Marabá) - 2021 Edital nº 18/2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe conferem o Estatuto e o regimento Geral em vigor, e ad re-
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ferendum do Egrégio conselho Universitário, no dia 03 de Setembro 
de 2021, promulga a seguinte:
rESolUÇÃo
art. 1º - fica homologado o resultado do concurso Público para provimento 
de cargo de professor da carreira do magistério superior da UEPa (campus 
Marabá) - 2021 Edital nº 18/2021, cujo teor em anexo, é parte desta reso-
lução, de acordo com o processo n° 2020/1001709 - UEPa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
reitoria da Universidade do Estado do Pará, em 03 de Setembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor e Presidente do conselho Universitário

Protocolo: 727660
resoLUÇÃo Nº 3481/19-coNsUN, 11 de setembro de 2019.
EMENTa: aprova a concessão do Título doutor Honoris causa para o
Educador Paulo reglus Neves freire o reitor da Universidade do Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o regimento Geral em 
vigor, em cumprimento a decisão do Egrégio conselho Universitário, em sessão 
ordinária realizada no dia 11 de Setembro de 2019, promulga a seguinte:
rESolUÇÃo
art. 1º - fica aprovada a concessão do Título doutor Honoris causa para 
o Educador Paulo reglus Neves freire. art. 2º - Esta resolução entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
reitoria da Universidade do Estado do Pará, em 11 de Setembro de 2019.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor e Presidente do conselho Universitário.

Protocolo: 727663

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

coNtrato
.

8º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 30/2016/seaster
Processo nº 2021/318215
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 06 meses
Vigência: 10/08/2021 a 09/02/2022.
data da assinatura: 09/08/2021
orçamento:
funcional Programática: 43.104.08.244.1443.8385
ação detalhada: 253.938
fonte: 0166006360
Elemento de despesa: 3390.39
Valor Mensal: 201.035,25
Valor anual: r$ 1.206.211,50
contratado: l.G. SErViÇoS ProfiSSioNaiS lTda
cNPJ: 06.028.733/0001-10
Endereço: Trav. São Sebastião, nº 888, Sacramenta, Belém/Pa, cEP: 
66.123-620
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 727795

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/737921/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 10/2021/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. 2021/737921/SE-
aSTEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 10/2021/SEaSTEr, 
cujo objeto consiste na aquisição de Veículos tipo passeio (zero quilôme-
tro), para atender as solicitações elencadas no convênio nº 887683/2019, 
contrato de repasse nº 39558/2019, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de controle interno da SEaSTEr, por meio do Parecer Técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela Homologação do Pregão 
Eletrônico nº. 10/2021/SEaSTEr, adjudicado em favor da empresa Mo-
Naco VEicUloS lTda, cNPJ nº. 18.548.319/0001-11, pelo valor total de 
r$ 3.185.000,00 para o item 1 e pelo valor total de r$ 130.000,00 para 
o item 2; uma vez demonstrada às regularidades da proposta vencedora, 
bem como a idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto 
pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 10/2021/SEaSTEr, 
adjudicado em favor da empresa MoNaco VEicUloS lTda, cNPJ nº. 
18.548.319/0001-11, pelo valor total de r$ 3.185.000,00 para o item 1 e pelo 
valor total de r$ 130.000,00 para o item 2; uma vez demonstrada às regula-
ridades da proposta vencedora, bem como a idoneidade da licitante adjudica-
tária, nos moldes do disposto pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 04 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 727287

.

diÁria
.

Portaria Nº 1131/2021 – 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 2021/1278685
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
JoSÉ dE riBaMar fErNaNdES,80015508/1,SEcrETario EXEcUTiVo a 
qual se deslocara ao município de caPaNEMa,BraGaNÇa/Pa, no Período 
de 29/11 a 04/12/2021 com objetivo de realizar capacitação e assessora-
mento para o conselho de direito e Tutelar
Classificação Orçamentária:
43.0101 – 08.422.1505.8402 f: 0101006357 253.908 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1132/2021 – 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 2021/1276363
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
ViToria caroliNa ValENTE BarroS,5956215,GErENTE a qual se deslo-
cara para oliNda/PErNaMBUco no Período de 09/12 a 13/12/2021 com 
objetivo de Participar e coordenar o estande do Estado do Pará na 21ª 
feira Nacional de Negocio do artesanato ( fENEarTE ) em oliNda - PE
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f: 0101006357 266.73 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1129/2021 – 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 2021/1271723
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 E ½ ( TrÊS E meia ) diária Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
raoNi raoil TorrES,5946866/1, GErENTE dE ProJETo,WillY XaViEr
alVES,5946882/1 GErENTE o qual se deslocará ao municípios de Santa 
BrEVES/Pa no Período de 06 a 09/12/2021 com objetivo Palestra sobre a 
Base conceitual do artesanato Brasileiro e cadastro, renovação e Emissão 
de carteira Nacional do artesão,bem como, cadastro de Empreendedor no 
município 
Classificação Orçamentária:
43.105.11.334.1504.8951 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
09 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1148/2021 – 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 2021/1250392
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 e ½ (TrES e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
adriaNo TaVarES rocHa, Matrícula nº 5942381; THaYS loÉlia SaNToS 
loPES MacHado, Matrícula nº 5912103, e colaboradora eventual (conse-
lheira) VEra lÚcia da SilVa loPES, cPf n.º 032.370.522-72 , os quais se 
deslocarão aos municípios de colares, Santo antônio do Tauá, Santa isabel 
do Pará e Vigia, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, com o objetivo 
de realizar reunião com a gestão municipal referente ao Pacto Nacional do 
cNdi em parceria com o cEdP.
Classificação Orçamentária:
43104- 08.422.1505.8402 0166006357/ 0166 254.233 3390 14/ 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 1142/2021 – 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//1204664
rESolVE:
autorizar o pagamento de 13 e ½ (TrEZE e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
conselheiros JoÃo loPES JUNior cPf: 649.251.882-91, rEGiNaldo ra-
MirES dE MoraES cPf: 430.392.942-53, os referidos conselheiros se des-
locarão no trecho Belém/ Medicilândia/Uruará/Placas/Trairão/Belém/Pa, no 
período de 14 a 27 de novembro de 2021 para realizar capacitação e 
formação de conselheiros municipais.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0139002989 253.896 3390 14/ 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1144/2021 – 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 2021/1204559
rESolVE:
autorizar o pagamento de 13 e ½ (TrEZE e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
claUdioNor da SilVa araÚJo cPf: 310.999.472-00 e sua acompanhan-
te, a Sª aNNE carValHo SoBriNHo cPf: 041.005.232- 97, aGoSTiNHo 
SoarES BElo cPf: 190.372.282-91, daNiEla Maria MElo ModESTo 
cPf: 443.170.692-53, os referidos conselheiros se deslocarão no trecho 
Mojuí dos campos/Santarém/ oriximiná/alenquer/curuá/Santarém/Mojuí 
dos campos/Pa(claudionor e anne)), 
Belém/Santarém/oriximiná/alenquer/curuá/Santarém/Belém/Pa(agosti-
nh o e daniela), no período de 14 a 27 de novembro de 2021 para realizar 
capacitação e formação de conselheiros municipais.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0139002989 253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1136/2021 – 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 2021/1190643
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Nazareno de Souza Santos, matrícula nº 5953987/1, francisco de assis 
rodrigues Pacheco, matrícula nº 55589512/1, para deslocamento de Be-
lém/Pa ao município de São félix do Xingu/Pa e Tucumã/Pa, para o período 
de 05/12/2021 a 11/11/2021, com o objetivo de realizar Visita Técnica nas 
secretarias e empreendedorismo com empreendedores e lideranças locais, 
cUJo MoToriSTa HallaN WUaNSEl aZEVEdo daS NEVES, colaBora-
dor EVENTUal rEaliZara o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.334.1504.8951 0101006357/0101 266.735 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1146/2021 – 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 2021/1044574
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Helena da costa da Gomes - matricula 3222721-1 e Margareth das Graças 
Machado de lima - matricula 3233766-3, que se deslocarão para os muni-
cípios de São domingos do araguaia, Bom Jesus do Tocantins, Marabá, itu-
piranga e Nova ipixuna/Pa no período de 22 a 27/11/2021, coM oBJETiVo 
dE apoio aos Municípios para Execução de Busca ativa, cUJo MoToriSTa 
HallaN WUaNSEl aZEVEdo daS NEVES,
colaBorador EVENTUal, cPf. 00270190201 rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8899 0139002241 233.893 3390 14/ 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1147/2021 – 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 2021/1036077
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
diretor Nazareno de Souza Santos, matrícula nº 5953987/1, para deslo-
camento de Belém/Pa aos municípios de ipixuna/Pa e dom Eliseu/Pa, no 
período de 13 a 17/12/2021, com o objetivo de realizar visitas técnicas nas 
secretarias e dialogar sobre empreendedorismo nos municípios.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.334.1504.8951 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1137/2021 – 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 2021/1033339
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
Helena da costa Gomes - matricula 3222721-1, que se deslocará para os 
municípios de Viseu, augusto corrêa, Bragança e Tracuateua no período de 
06 a 10/12/2021, coM oBJETiVo dE apoio aos Municípios para Execução 
de Busca ativa.cUJo MoToriSTa QUE rEaliZará o dESlocaMENTo rai-
MUNdo alEXaNdrE corrEa doS SaNToS , MaT. 35076.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8899 0139002989 233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 727584

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo N° 35/2021, de 06 de Maio de 2021
dispõe sobre a composição da Mesa diretora e demais comissões, com
objetivo de normatizar as funções desenvolvidas pelas organizações que
integram o conselho Estadual dos direitos da Pessoa idosa – cEdPi/Pa,
Gestão 2021/2022.
o Presidente do coNSElHo ESTadUal doS dirEiToS da PESSoa idoSa 
– cEdPi/Pa, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
coNSidEraNdo as deliberações adotadas por este conselho, reunido em 
pleno, em sua 168ª reunião ordinária, realizada em 06 de maio de 2021 
que compôs a mesa diretora e sua 169ª reunião ordinária, realizada em 10 
de junho de 2021que compôs as comissões permanentes;
coNSidEraNdo a conclusão do processo eleitoral das organizações não 
governamentais a terem assento no cEdPi/Pa, para o biênio 2021/2022, 
conforme dispõe a lei Estadual n°. 6.634 de 29 de março de 2004;
rESolVE:
art. 1º. aProVar a composição da Mesa diretora e demais comissões Per-
manentes para assessoramento das decisões da Plenária, com objetivo de 
organizar as atribuições desenvolvidas pelas organizações governamentais 
e não governamentais com assento no cEdPi/Pa, na gestão 2021/2022.
Art. 2º. A Mesa Diretora do CEDPI/PA fica organizada da seguinte forma:
Presidente: américo carvalho da Silva leal – ordem dos advogados de 
Brasil - oaB/Pa;
Vice-Presidente: flávia loyane Santiago de Sousa– Secretaria de Estado 
de Esporte e lazer - SEEl;
1ª Secretária: Maria Elizabeth Trindade dos Santos – associação Brasileira 
de alzheimer e doenças Similares - aBraZ/Pa;
2ª Secretária: riane reis da Silva – Secretaria de Estado de assistência 
Social, Trabalho, Emprego e renda - SEaSTEr.
Art. 3º. As Comissões de Assessoramento do CEDPI/PA ficam organizadas 
da seguinte forma:
i - comissão de defesa:
a) Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH;
b) federação das associações de aposentados e Pensionistas do Estado do 
Pará - faaPa;
c) associação brasileira de alzheimer – aBraZ/Pa;
d) associação dos idosos do Pará - aSSiPa;
e) Secretaria de Estado de Esporte e lazer - SEEl;
ii - comissão de Política:
a) Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa;
b) Secretaria de Estado de Educação – SEdUc;
c) Pastoral da Pessoa idosa – PPi;
d) centro da Terceira idade Palácio Bolonha - cTiPB;
e) Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG.
iii - comissão de Planejamento orçamentário e financeiro:
a) Secretaria de Estado de Turismo - SETUr;
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b) Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
– SEaSTEr;
c) companhia de Habitação do Estado do Pará - coHaB;
d) ordem dos advogados do Brasil – oaB/Pa.
art. 4º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, retro-
agindo seus efeitos a 06 de
maio de 2021
Belém, de novembro de 2021.
américo carvalho da Silva leal
Presidente do cEdPi/Pa

Protocolo: 727687

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 805/2021-GaB/Pres BeLÉM, 10 de NoVeMBro de 2021.  
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar 
de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando 
o Memorando nº 217/2019-caS ii de 24/04/2019, Parecer Jurídico 
nº 135/2019/P roJUr de 20/05/2019, e os despachos do Presidente 
da faSEPa em 22/05/2019, despacho da coordenação da aSPad de 
08/11/2021 e o autorizo do Presidente da faSEPa em 08/11/2021;r E S 
o l V E:ProrroGar: por mais 30 dias (trinta) dias, conforme o paragrafo 
único do art. 201, a apuração do processo nº 2019/194316 (Sindicância 
Punitiva nº10/2021) pela comissão supracitada constituída pela PorTaria 
nº 705/2021 GaB/PrES de 21/09/2021, publicada  no doE nº 34.711 de 
27/09/2021, a contar de 27/10/2021.art. 4º. Esta PorTaria entra em 
vigor com data retroativa a 27/10/2021. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-
SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 727303

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 567/2017
ParTES: faSEPa E EdiNElSoN SilVa dE SoUZa
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: UaSE-BENEVidES
adMiSSÃo: 07/11/2017
TÉrMiNo VÍNcUlo: 16/011/2021
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 222/2018
ParTES: faSEPa E faBio QUEiroZ dE caSTro
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: ciaM-SidEral
adMiSSÃo: 25/06/2018
TÉrMiNo VÍNcUlo: 16/11/2021
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 288/2017
ParTES: faSEPa E fraNcK doUGlaS VidiGal roSado
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: UaSE-BENEVidES
adMiSSÃo: 30/05/2017
TÉrMiNo VÍNcUlo: 16/11/2021
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 282/2017
ParTES: faSEPa E BErNardiNo do carMo E SilVa JUNior
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: UaSE-BENEVidES
adMiSSÃo: 03/11/2017
TÉrMiNo VÍNcUlo: 16/11/2021
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 549/2017
ParTES: faSEPa E dENilSoN SaNToS da SilVa
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: UaSE-BENEVidES
adMiSSÃo: 31/10/2017
TÉrMiNo VÍNcUlo: 16/11/2021
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 409/2017
ParTES: faSEPa E Maria do Socorro JoSÉ fariaS
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: cSEM
adMiSSÃo: 07/08/2017
TÉrMiNo VÍNcUlo: 16/11/2021
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 530/2017
ParTES: faSEPa E Marco roBErTo loBaTo ValENTE
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: UaSE-BENEVidES
adMiSSÃo: 26/10/2017
TÉrMiNo VÍNcUlo: 16/11/2021
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 007/2017
ParTES: faSEPa E PaUlo rENaN SaNToS dE SoUZa
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: cSEM
adMiSSÃo: 06/03/2017
TÉrMiNo VÍNcUlo: 16/11/2021
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 280/2018
ParTES: faSEPa E faBio dEMETrio MadEira BarBoSa

carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: UaSE-aNaNiNdEUa
adMiSSÃo: 03/07/2018
TÉrMiNo VÍNcUlo: 16/11/2021
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 559/2017
ParTES: faSEPa E EliaS corrEa cordEiro
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: UaSE-BENEVidES
adMiSSÃo: 03/11/2017
TÉrMiNo VÍNcUlo: 16/11/2021
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 727920

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 806 de 05 de NoVeMBro de 2021-  
coNcEdEr 8 dias de licença gala ao servidor: rogério falcão ramon, 
mat:5956395/1 ,cargo: monitor, período 29.10.21 a  05.11.21
Portaria Nº. 807 de 05 de NoVeMBro de 2021-  
coNcEdEr 8 dias de licença gala ao servidor: Sabrina Scherer, 
mat:5958096/1 ,cargo: monitor, período 29.10.21 a  05.11.21
Portaria nº 803 de 05 de novembro de 2021- 
conceder licença Saúde aos servidores abaixo:

  NoME  carGo  MaT laUdo  PErÍodo diaS
José Henrique Silva de 

oliveira monitor 3210332/2 81110 13.09.21 a  15.09.21  3

dellivio castro Sacra-
mento motorista 54191311/1 81108 14.09.21 a 13.10.21  30

Portaria nº 802 de 05 de novembro de 2021- 
conceder licença Saúde aos servidores abaixo:

NoME  carGo MaT laUdo PErÍodo diaS
ildene Miranda Soeiro   adM 5508509/1 81593 05.10.21 a 05.10.21   1

Maria raimunda rodrigues 
coelho monitor 54189475/1 81594 16.09.21 a 18.09.21  3

Maria raimunda rodrigues 
coelho monitor 54189475/1 81596 30.09.21 a 01.10.21   2

luiz celso da Silva Presidente faSEPa
Protocolo: 727377

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 762 de 19 de oUtUBro de 2020 -  
rESolVE: conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora SiMoNE do 
Socorro riBEiro rodriGUES, matrícula nº. 5796679/2, cargo MoNiTor, 
triênio 16.02.2013/2016 complemento, período 15.12.2021 à 13.01.2022.
Portaria Nº 791 de 03 de NoVeMBro de 2021 -  
rESolVE: conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor HUENdEr 
BarBoZa SaNToS, matrícula nº. 57195197/1, cargo MoNiTor, triênio 
11.03.2008/2011, período 28.10.2021 à 26.11.2021.
Portaria Nº 794 de 04 de NoVeMBro de 2021 -  
rESolVE: conceder, 120 (cento e vinte) dias de licença Prêmio, servidora 
SaNdra Maria SaNTaNa dE QUEiroZ, matricula nº 3216462/1, cargo 
MoNiTor, triênio 01.11.2012/2015, período 01.12.2021 a 30.03.2022.
Portaria Nº 795 de 04 de NoVeMBro de 2021 -  
rESolVE: conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora EllENi 
iErEcE SaNTiaGo MENdES, matrícula nº. 54197185/1, cargo MoNiTor, 
correspondente ao triênio 18.03.2008/2011, período 05.12.2021 a 03.01.2022.
Portaria Nº 796 de 04 de NoVeMBro de 2021 -  
rESolVE: conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora dilMa 
GUiMaraES d alMEida, matrícula nº. 54195575/1, cargo MoNiTor, 
triênio 05.03.2011/2014 complemento, período 16.12.2021 à 14.01.2022.
Portaria Nº 800 de 04 de NoVeMBro de 2021 -  
rESolVE: conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora liEGE caJUEiro 
ProENÇa, matrícula nº. 54194100/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, triênio 
02.11.2013/2016, período 13.10.2021 à 11.11.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 727340
Portaria Nº 814 de 11 de NoVeMBro de 2021 -  
rESolVE: conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora SilVia 
criSTiNa doS SaNToS rEiS, matrícula nº. 54195982/1, cargo MoNiTor, 
triênio 10.01.2009/2012 complemento, período de 01.12.2021 à 30.12.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 727639
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..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 586/2021
1273344/2021
oBJETiVo: articular com autoridades municipais, acompanhar ação itine-
rante do Governo do Estado e participar da caravana de cidadania.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
SErVidor:
• ELIANDRO JOSÉ KOGEMPA BARBOSA; CARGO: Diretor/PROCON; MAT: 
57203852; PErÍodo: 12 a 15/11/2021; Quantidade de diárias: 3,5.
• FRANCISCO BENTEMILLER MONTEIRO SOUSA; CARGO: Assessor; MAT: 
5960072/1; PErÍodo: 12 a 15/11/2021; Quantidade de diárias: 3,5.
• MANOEL SERGIO BORGES; CARGO: Motorista; MAT: 5807239/2; PERÍO-
do: 12 a 15/11/2021; Quantidade de diárias: 3,5.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 727784
.

FÉrias
.

Portaria Nº 582/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 09 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 artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/837404
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período

86681/1 Edson rodrigues costa 2021 15/12/2021 a 13/01/2022
 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 727452
Portaria Nº 587/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 10 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 artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/1032953.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período

57201769/1 Milenne Josy cordeiro afonso 2019 01/12/2021 a 30/12/2021
 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 727488
Portaria Nº 588/2021-GGP/seJUdH  Belém (Pa), 10 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 artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/723837.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período

80845084/3 carlos alberto freire cardoso Júnior 2021 13/12/2021 a 11/01/2022
 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 727483
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 586/2021-GGP/seJUdH  Belém (Pa), 10 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 artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o Processo administrativo Eletrônico nº. 2021/1032953;

rESolVE:
EXclUir da PorTaria de férias n° 229/2021-GGP/SEJUdH de 07.06.2021, 
publicada no doE n°. 34.607 de 10.06.2021, o servidor descrito abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período de férias
57201769/1 Milenne Josy cordeiro afonso 2019 01/07/2021 a 30/07/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 727510
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

aPostiLaMeNto
.

PostiLaMeNto
terMo de aPostiLaMeNto 2021
aPoSTilaMENTo
NÚMEro 1
coNTraTo: 04/2020.
daTa da aSSiNaTUra: 11/11/2021
JUSTificaTiVa: inserção da fonte orçamentária 0301/0301006359.
coNTraTado: NorTE TUriSMo lTda EPP
ordENador(a): anadelia divina Santos.

Protocolo: 727897
.

diÁria
.

Portaria N° 361/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, 11 de NoVeM-
Bro de 2021.
Nome:MarcUS ViNiciUS MaToS PaES/ Matrícula:n° 5946667/1/ car-
go:assessor/ origem:Belém-Pa/ destino:Marabá-Pa/Período:23/11/2021 
a 26/11/2021/diárias: 3,5 (três e meia)/objetivo: realizar visita técnica 
do Grupo de acompanhamento de Projetos incentivados – GaPi, às insta-
lações das empresas 2Ml e corrEiaS MErcUrio.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 362/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, 11 de NoVeM-
Bro de 2021.
Nome:daNilo GoNÇalVES dE SoUZa/Matricula:n° 58581000/2/cargo:Se-
cretário operacional da comissão da Política de incentivos/origem:Belém-Pa/
destino:castanhal-Pa/Período:06/11/2021 a 07/11/2021/ diárias: 1,5 (uma 
e meia)/objetivo: participar de ação do projeto SEdEME iTiNEraNTE, que 
acontecerá durante a feira agropecuária do município – EXPofac.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 727536
Portaria n° 107/2021–GGa/ sedeMe - Belém, 11 de novembro de 2021
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
i.TraNSfErir o gozo de férias, da servidora MicHEllE aBraHao aBdoN, 
id. funcional nº 5903240/3, concedido através da Portaria nº 092/2021 – 
GGa/SEdEME, publicada no doE 34.732 de 13/10/2021, para os períodos 
de: 08/11/2021 a 07/12/2021 e 27/12/2021 a 25/01/2022.
ii.TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 105/2021 GGa/SEdEME, de 
05/11/2021, publicada no doE nº 34.759, de 08/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 727987
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 129/2021 – rH/daF
SUPriMENTo dE fUNdo
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do processo: 2021/1270419,r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao empregado EVaNdro diNiZ SoarES JUNior, matrícula 
5823587/5, ocupante do cargo de Gerente de relações institucionais, a im-
portância de R$ 200,00 (duzentos reais), a fim de cobrir despesas de pronto 
pagamento, a ser aplicado de acordo com a classificação orçamentária abaixo:

Natureza de despesa:
339033 – Passagens e despesas com locomoção 

Valor:
r$ 200,00

ii - o período de aplicação do suprimento ora determinado deverá ser de 
15 (quinze) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária e para a 
prestação de contas, 15 (quinze) dias após o término da referida aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 10 de novembro de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 727293
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INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 1/2021.
Órgão licitante: iNSTiTUTo dE METroloGia do Pará - iMETroPará.
Processo: 675/2021.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2021, do tipo “Menor Preço”.
objeto: Escolha da taxa de agenciamento mais vantajosa para prestação 
de serviço de agenciamento de viagens rodoviárias,fluviais e aéreas,com-
preendendo os serviços de emissão,remarcação e cancelamento de passa-
gens (nacionais e internacionais), rodoviárias (intermunicipais e interesta-
duais) e fluviais (intermunicipais e interestaduais) para atender às necessi-
dades do instituto de Metrologia do Pará conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
data da abertura: 29/11/2021.
Horário: 09h (Horário de Brasília).
local: www.comprasnet.gov.br.
ordenador responsável: rubens Magno campelo cunha.
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br, www-
compraspara.pa.gov.br e www.setur.pa.gov.br.

Protocolo: 727773
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

..

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
1° termo aditivo ao contrato n° 029/2020 – JUcePa.
data da assinatura: 10/11/2021.
1. objeto: Prorrogação do contrato.
1.1. de acordo com o art.57, ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, combina-
do com o previsto no instrumento originário, fica prorrogado o Contrato nº 
029/2020, por 12 (doze meses), no período de 24/11/2021 a 23/11/2022.
1.2. dotação orçamentária.
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrati-
vas Natureza da despesa: 339039.00 Serv de Terc - PJ fonte: 0261 Pi: 
4120008338c.
contratado: d H M loPES rEfriGEraÇÃo EirEli..
cNPJ: 21.247.711/0001-35.
Endereço: av. Mangueirão, nº 04 – Belém/Pa – cEP: 666.40-480.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 727310
..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

errata
.

errata de Publicação da Portaria conjunta de designação n° 
031/2021 - NePMV, datada em 03/11/2021, publicada no d.o.e. 
nº 34.762 de 11/11/2021.
oNde se LÊ: # fiscal Titular: Mônica Monteiro Moreire - matrícula 
57215852-1
Leia-se: # fiscal Titular: Mônica Monteiro Moreira - matrícula 57196919-1

Protocolo: 727559

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

errata
Na matéria, protocolo nº 725038, publicada no doE nº 34.759 de 
08/11/2021 referente ao 1º Termo aditivo ao convênio nº 09/2021.
oNde se LÊ: data de assinatura: 01/11/2021
Leia-se data de assinatura: 29/10/2021
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 727561

errata de Portaria
Portaria Nº. 812/2021, de 04 de NoVeMBro de 2021.
PUBlicada No doE Nº. 34.757, dE 05/11/2021.
onde se lê:
i - dESiGNar a servidora lEila Marcia SoUZa do aMaral, matrícula 
nº. 54191272/2; para responder pelo cargo de assessor i; no período de 
15/10/2021 a 12/04/2022, com ônus para esta SEdoP, em razão da titu-
lar a servidora aNToNia KaTia PErEira PiNTo, matrícula nº. 5946886/1, 
estar de licença Maternidade.
Leia-se:
i - dESiGNar a servidora lEila Marcia SoUZa do aMaral, matrícula 
nº. 54191272/2; para responder pelo cargo de assessor i; no período de 
01/11/2021 a 12/04/2022, com ônus para esta SEdoP, em razão da titu-
lar a servidora aNToNia KaTia PErEira PiNTo, matrícula nº. 5946886/1, 
estar de licença Maternidade.

Protocolo: 727415

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 103/2021 - toMada de PreÇo Nº 23/2021
 ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
STUdio BElÉM arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda - cNPJ 
09.235.877/0001-36
oBJETo: contratação de Empresa para Elaboração de Projetos Executivos de 
arquitetura e Engenharia para reforma e ampliação do Prédio Sede da Se-
cretaria de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP, neste Estado.
ViGÊNcia: 12/11/2021 a 09/08/2022
Valor: r$ 495.484,40
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE02307
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.451.1508.7552 449051 0101/0103
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 11/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rodovia augusto Montenegro, conjunto orlando lobato, na rua Netuno, 
113, Parque Verde, cEP 66.635-460 – Belém/Pa.
Telefone: (91) 3085-1793 / 99971-8653

Protocolo: 727428

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 42/2021 – cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 07/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Jose Edyvan de oliveira feitosa 88601552234– cNPJ 32.864.762/0001-22
objeto: aquisição de água mineral para atender a demanda de Secretaria 
de Estado de obras Públicas.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 12/11/2021 a 12/03/2022
data da assinatura: 10/11/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 727338
2º tac 76/2020– tP Nº 10/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Mais Brasil construtora Eireli – cNPJ 26.916.786/0001-85
objeto: Pavimentação de Vias, no município de aveiro,neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 12/11/2021 a 12/04/2022
data da assinatura: 11/11/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 727680

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de errata toMada de PreÇos tP 030/2021– cPL/sedoP
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do ES-
Tado do Pará, através da comissão permanente de licitação, comunica a 
ErraTa na publicação da do rESUlTado dE HaBiliTaÇÃo da ToMada dE 
PrEÇoS TP 030/2021, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGE-
NHaria ESPEcialiZada Para rEcUPEraÇÃo da EEEfM MaNoEl da VEra 
crUZ E coNSTrUÇÃo dE UMa rESidÊNcia, no Município de cUrraliNHo, 
neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
Publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará - IOEPA no dia 10 de no-
vembro de 2021, na página 115, Nº 34.761.
oNde se LÊ EMPrESa HaBiliTada:
1 - oKa coNSTrUTora E iNcorPoradora EirEli – cNPJ: 
36.821.978/0001-61- HaBiliTada;
2 - SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda – cNPJ: 
00.654.914/0001-76– HaBiliTada;
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Leia-se: EMPrESa HaBiliTada:
1 - oKa coNSTrUTora E iNcorPoradora EirEli – cNPJ: 
36.821.978/0001-61- HaBiliTada;
2 - SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda – cNPJ: 
00.654.914/0001-76– HaBiliTada;
3 - J.f.c. dE corrEa – cNPJ: 16.766.282/0001-72 – HaBiliTada
Belém, 11 de novembro de 2021
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 727529
aViso de sUsPeNsÃo da toMada de PreÇos tP cP 036/2021– 
cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo dE oBraS, SErViÇoS coM forNEciMENTo dE MaTE-
rial E EQUiPaMENToS, Para coNSTrUÇÃo daS iNSTalaÇÕES da “UNi-
dadE dE MoNiToraMENTo dE dESEMBarQUE dE PEScado No laGo dE 
TUcUrUÍ”, nos Município de  Tucuruí, Breu Branco, Novo repartimento, 
Jacundá, Goianésia, itupiranga e Nova ipixuna, neste Estado, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
o Presidente da comissão Permanente de licitação, em caráter excep-
cional informa aos interessados, a SUSPENSÃo da aBErTUra da ToMa-
da dE PrEÇoS TP cP 036/2021– cPl/SEdoP, que ocorreria no dia 17 
de novembro de 2021 as 10:00hs, por razões supervenientes. Na mesma 
oportunidade comunica QUE a NoVa daTa dE aBErTUra do cErTaME 
corrErá No dia 23 dE NoVEMBro dE 2021 aS 10:00HS.
Belém-Pa, 11 de novembro de 2021
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 727831

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 816/2021, de 05 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2021/1236530 de 28/10/2021 – diSET/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr a servidora aNTÔNia Maria riBEiro alMEida, Matrícula 
n°. 5268664/2; cargo/função: assistente de obras Públicas, Suprimento 
de fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar 
a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.7645 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
15 (quinze) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano

Protocolo: 727564

.

.

diÁria
.

Portaria Nº.825/2021 de 10 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1274093, de 09/11/2021 
– coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o técnico desta SEdoP, que irá vistoriar 
obras de pavimentação asfáltica no distrito de Mosqueiro.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém/Pa).
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 10/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 727221
Portaria Nº. 819/2021, de 09 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,

coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1219190, de 26/10/2021 
– cPro/coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: fernando calçada da Silva, Matrícula nº. 57199309/1; cargo/fun-
ção: assistente de obras Públicas.
NoME: carlos augusto de Jesus Tavares, Matrícula nº. 57207732/1; car-
go/função: Técnico em Gestão de infraestrutura – arquiteto.
oBJETiVo: acompanhar por solicitação da PGE/Pa, inspeção Judicial, 
agendada para o dia 27/10/2021 ás 15:00, no local onde se instalará 
a delegacia de Polícia no Município de Viseu/Pa, sendo feita a solicita-
ção pelo Oficio nº 001852/2021-PGE-PCTA2 de 18/10/2021 e processo nº 
2021/1186470 .
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com os servidores ao referido município.
dESTiNo: Viseu/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PEriodo: 27 a 28/10/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 727222
Portaria Nº. 817/2021, de 08 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1249613, de 03/11/2021 
– coaP/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: reinaldo osvaldo de alcântara Peixoto, Matrícula nº. 57176412/1; 
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-arquiteto.
OBJETIVO: Realizar levantamento técnico e fotográfico de imóvel para ela-
boração de laudo de avaliação para aluguel do mesmo, sito na rodovia 
136, Km 36, Travessa apolo Xi, nº 89, Bairro Vila Getúlio Vargas, município 
de Terra alta/Pa, assim como, pesquisa de mercado imobiliário, referente 
ao processo nº. 2021/1009172.
NoME: Tiago leão, Matrícula nº. 5116694/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor ao referido Município.
dESTiNo: Terra alta/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 08 a 09/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 727223
Portaria Nº. 811/2021, de 04 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1245857, de 03/11/2021 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização da obra – contrato Nº 049/2021, concorrência 
Pública internacional Nº 02/2021 - construção do centro de Gestão inte-
grada de resíduos Sólidos Urbanos, no Município de rondon do Pará/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor ao referido município.
dESTiNo: rondon do Pará/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 16 a 19/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 727224
Portaria Nº. 815/2021, de 05 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1236530, de 28/10/2021 
– diSET/SEdoP.
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r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº 5907413/3, cargo/
função: diretor.
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: assistente de obras Públicas.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar de revisão 
de Plano diretor Municipal conforme Termo de cooperação Técnica 20/2021.
dESTiNo: Santarém e almeirim/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 23 a 27/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 727562
Portaria Nº. 807/2021, de 03 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1212592, de 22/10/2021 
e Memorando Nº 042/2021 de 03/11/2021- GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 03 a 04/11/2021, o deslocamento do 
servidor BENEdiTo rUY SaNToS caBral, Matrícula n°. 5946678/1; 
cargo/função: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, autorizado a viajar ao Município de Santarém/Pa, anteriormente 
concedida para o período de 26 a 27/10/2021, através da PorTaria nº 
790/2021, de 22/10/2021, publicada no doE nº 34.745, de 22/10/2021, 
devido alteração na programação da viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas
*republicada por haver incorreções no doE nº 34.756, de 04/11/2021.

Protocolo: 727439
Portaria Nº. 810/2021, de 03 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 o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1212647 de 22/10/2021 
e Memorando Nº 43/2021 de 03/11/2021 – GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 03 a 04/11/2021, o deslocamento dos 
servidores aNdrÉia rocHa dE alMEida, Matrícula n°. 5946403/1; 
cargo/função: assessor ii e JoÃo SErGio PiNTo rodriGUES da 
SilVa, Matrícula nº. 5932030/2; cargo/função: Secretário de diretoria, 
autorizados a viajar ao Município de Santarém/Pa, anteriormente 
concedida para o período de 26 a 27/10/2021, através da PorTaria nº 
791/2021, de 22/10/2021, publicada no doE nº 34.745, de 22/10/2021, 
devido alteração na programação da viagem.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
*republicada por haver incorreções no doE nº 34.756, de 04/11/2021.

Protocolo: 727443

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 814/2021, de 04 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2021/1249940, de 03/11/2021, 
e Memorando nº 065/2021 de 03/11/2021 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 06/12/2021 a 04/01/2022, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares ao servidor GilMar fraNco MoTa, matrícula nº 
54195705/2, cargo/função: coordenador, referente ao Período aquisitivo 
01/08/2020 a 31/07/2021.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 727276
Portaria Nº. 826/2021, de 10 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2021/1284663, de 10/11/2021, 
e Memorando nº 069/2021 de 10/11/2021 - difiS/SEdoP.

r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 09/12/2021 a 07/01/2022, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares ao servidor daNiEl MarTiNS cUNHa, matrícula 
nº 55587239/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas, re-
ferente ao Período aquisitivo 10/04/2019 a 09/04/2020.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 727319
Portaria Nº. 830/2021, de 11 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2021/1285552, de 10/11/2021, 
e Memorando nº 90/2021 de 10/11/2021 - diTEc/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 16/11/2021 a 12/12/2021, 27 (vinte e sete) 
dias de saldo de férias à servidora roSilENE crUZ coSTa airES, matrícula 
nº 6963/1, cargo/função: assistente administrativo, interrompidas através 
da PorTaria nº 632/2021 de 25/08/2021, publicado no doE nº 34.685 
de 30/08/2021, referente ao Período aquisitivo 06/06/2019 a 05/06/2020.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 727910

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº. 834/2021, de 11 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/977410, de 03/09/2021 – 
dirad/SEdoP.
r E S o l V E:
i – EXclUir dos efeitos da PorTaria nº. 580/2021, de 05/08/2021, 
publicada no doE nº 34.663 de 09/08/2021, que concedeu 30 (trinta) 
dias de férias regulamentares, referente ao mês de SETEMBro/2021, a 
servidora abaixo relacionada, lotada nesta SEdoP.

  MaTrÍcUla
 SErVidor carGo PErÍodo aQUi-

SiTiVo PErÍodo dE GoZo

54191272/2 leila Márcia Souza 
do amaral

auxiliar opera-
cional

18/06/2020 a 
17/06/2021

08/09/2021 a 
07/10/2021

ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 727867

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo rdc nº 05/2021
oBJETo: Serviços remanescentes e Serviços complementares indispensá-
veis de obras de Urbanização, Paisagismo, infraestrutura Urbana (Sistema 
Viário com Sinalização, Sistema de drenagem Pluvial, Sistema de abaste-
cimento de água com reservatório Elevado e apoiado, rede de distribui-
ção, rede de combate a incêndio, Sistema de Esgoto Sanitário com Esta-
ção Elevatória, abrigo do Gerador, rede de distribuição de Energia Elétrica 
e iluminação Pública), Execução de 01 (um) craS - centro de referência 
e assistência Social, Equipamentos Urbanos, nos conjuntos residenciais 
liberdade ii e iii, e Execução dos Serviços remanescente e Serviços com-
plementares indispensáveis de obras da construção de 1.436 Unidades 
Habitacionais em Blocos Tipo G1, Tipo G3 e Tipo G7 no conjunto residen-
cial liberdade ii, localizado no campus iii da Universidade federal do Pa-
rá-UfPa, entre a Marginal do igarapé do Tucunduba e avenida Perimetral, 
no Município de Belém, Estado do Pará.
Modalidade de licitação: rdc Nº 05/2021
daTa da aBErTUra: 09.12.2021, às 09h (nove) horas
local: Sala de licitações da coHaB/Pa, sito na Passagem Gama Malcher 
nº 361, Souza – Belém/Pa.
Valor do EdiTal: Grátis, disponibilizado no sitio da companhia, por meio 
do endereço eletrônico – http://www.cohab.pa.gov.br/editais-2021 ou na 
assessoria de licitação da coHaB/Pa, por meio de cd ou pen drive
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doTaÇÃo orçamentária: 16.482.1489.7642, fEHiS
foNTES: 0130/4101/0101-Natureza da despesa: 449051
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
lígia dos Santos Neves
Presidente da cPl
data da assinatura: 11.11.2021

Protocolo: 727282

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 527, de 10 de no-
vembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 do dia 11/11/2021.
onde se lê: [...] 01 e 1/2(uma e meia) diárias...
Leia-se: [...] 02 e 1/2(duas e meia) diárias...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 11 de novembro de 2021.

Protocolo: 727749

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato do terceiro terMo aditiVo ao coNVÊNio de cooPera-
ÇÃo tÉcNica e FiNaNceira Nº 008/2021 – sectet/ UFPa / FadesP
convênio nº 008/2019
Nº Termo aditivo: 03
objeto do convênio: o presente coNVÊNio tem por objeto estabelecer o 
regime de mútua cooperação técnica e científica entre a UFPA e SECTET, 
com vistas ao pleno desenvolvimento do projeto de ensino, pesquisa e 
extensão central de suporte tecnológico às ações de elaboração de carto-
grafia social, doravante denominada MAPAS DIGITAIS.
O objeto do presente Convênio aplica-se especificamente aos seguintes 
territórios de pacificação, a saber:
a) Município de Belém – incluem os bairros da Terra firme, Guamá, Juru-
nas, cabanagem e Benguí;
b) Município de ananindeua – icuí;
c) Município de Marituba – Nova União.
objeto do Termo aditivo: o presente Termo aditivo tem por objeto as se-
guintes alterações:
1) alteração na cláUSUla dÉciMa PriMEira – da ViGÊNcia,  com a 
prorrogação de prazo de  vigência do convênio de cooperação Técnica 
e financeira nº 008/2019 – SEcTET/UfPa/fadESP, até  dia 06/01/2022;
2) alteração do item 05 – croNoGraMa dE EXEcUÇÃo, do Plano de Trabalho; e
3) alteração de remanejamento de valor no item 06 - PlaNo dE aPlica-
ÇÃo doS rEcUrSoS, no Plano de Trabalho.
data de assinatura: 05/11/2021
início da Vigência: 05/11/2021
Término da vigência: 06/01/2022
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica- SEcTET. (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
Universidade federal do Pará - UfPa (cNPJ nº 34.621.748/0001-23)
fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa - fadESP (cNPJ nº 
05.572.870/0001-59), como interveniente.
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy. Secretário de Estado

Protocolo: 726424

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 506 de 27 de oUtUBro 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 2021/1195364.
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 
Barcarena-Pa, no dia 11/11/2021, para visita técnica feita pelo GaaP à 
empresa fErTZ fertilizantes em Barcarena-Pa, para atender as demandas 
do grupo; e HarlEY cHriSTiaN alVES MaTiaS, identidade funcional nº 
5900176/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços operacionais, 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, 1/2 ( meia) diária 
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 27 de outubro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças
*Republicada por conter incorreções no Diário Oficial do Estado nº 34.753, 
de 29/10/2021.

Protocolo: 727819
Portaria Nº 529 de 11 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 2021/1287050.
 r E S o l V E:
i – autorizar o servidor JoSÉ lEÔNcio lEiTÃo SiQUEira, identidade fun-
cional nº 5945910/2, ocupante do cargo de diretor, a viajar ao município de  
Marabá - Pa, nos dias 16 e 17/11/2021, como o objetivo de representar o Se-
cretário Carlos Maneschy na aula inaugural do curso de fibra óptica e reunião 
com a Prefeitura de Governo e agricultura e desenvolvimento Econômico.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 11 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 727782

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 525 de 10 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2021/900280;
r E S o l V E:
rEcoNHEcEr os trabalhos realizados pelos servidores abaixo relacionados, 
em razão da dedicação, responsabilidade, eficiência, presteza e compro-
metimento com o interesse público, demonstrados nos relevantes serviços 
prestados na Seleção de Profissionais especializados para integrar o cadas-
tro de bolsistas, do Edital de credenciamento 007/2021, para atuarem na 
função de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administrativas, a 
fim de atender às demandas dos Projetos do Governo do Estado: Programa 
Pará Profissional e Usinas - Território da Paz. 

Presidente da comissão MaTrÍcUla carGo
rita Simone da Silva Matni 57195101/4 coordenadora de Gestão de Pessoas

 

Membros da comissão e colaboradores MaTrÍcUla carGo
carlos Eduardo Miranda da conceição 54187348/2 coordenador

Nágila da Silva Sauaia Sousa 5902792/1 Procuradora autárquica e fundacional
Nara fernandes Sotelo 5931966/2 assessora Especial i
Priscila carvalho castro 5947233/1 Gerente

Tânia cristina dos Santos Santana 5812364/4 coordenadora de finanças
Zaira lúcia Martins Venâncio  - apoio Técnico

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 727884

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 225/2021 – GaBiNete, de 09 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 iii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e
 alterações posteriores.
coNSidEraNdo as disposições da lei Nº 13.019 de 07/2017, art. 61, § 
Viii, do art. 53, do decreto Estadual nº 1.835 de 09/2017 e despacho 
163/2021 Gabinete;
rESolVE:
art. 1º dESiGNar, JacQUEliNE carValHo NaSciMENTo, matrícula Nº 
5946216/1, para exercer o encargo de Gestor do Termo de Fomento firma-
do entre a faPESPa e a aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Pará, cNPJ Nº 
07.553.026/0001-06, que tem por objeto a execução do ProJETo rEco-
MEÇO, OSC sem fins lucrativos.
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art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 09 de Novembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 727638
Portaria N° 226/2021 – GaBiNete, 09 de Novembro de 2021
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo as disposições da lei federal nº 13.019/2014, que esta-
belece o regime jurídico das parcerias entre a administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil - OSC´s e o Decreto nº 1.835, de 05 de 
setembro de 2017, que dispõe sobre regras e procedimentos do regime 
jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública estadual e 
as organizações da sociedade civil,
rESolVE:
art. 1º instituir a presente comissão de Monitoramento e avaliação com 
a finalidade de avaliar e monitorar a parceria com a organização da socie-
dade civil a ser celebrada com a faPESPa, mediante Termo de fomento, 
oriunda da seleção de oSc por inexigibilidade de chamamento Público, 
cujo objeto é a seleção de organização da Sociedade civil, para execução 
do ProJETo rEcoMEÇo.
Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação tem por finalidade o 
monitoramento da referida parceria, tendo suas atribuições voltadas ao 
aprimoramento dos procedimentos, da padronização de objetos, custos 
e indicadores, unificação dos entendimentos, priorização do controle de 
resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos 
relatórios técnicos de monitoramento e avaliação da parceria, dando fiel 
cumprimento à lei federal nº 13.019/2014 e ao decreto nº 1.835/2017.
art. 3º a comissão de Monitoramento e avaliação será constituída por pelo 
menos um servidor ocupante de cargo efetivo permanente do quadro de 
pessoal da administração pública estadual.
art. 4º compete à comissão de Monitoramento e avaliação:
i - monitorar e avaliar a execução da parceria por meio do acompanhamen-
to e da fiscalização realizados pelo gestor;
ii - homologar o relatório Técnico de Monitoramento e avaliação emitido pela 
administração Pública Estadual, nos termos do art. 59 da lei nº 13.019, de 2014;
iii - emitir relatório consolidado das atividades de cada reunião.
Parágrafo Único: a comissão poderá sugerir ajustes necessários à homolo-
gação do relatório técnico de monitoramento e avaliação.
art. 5º Será impedido de participar da comissão de monitoramento e ava-
liação pessoa que, nos últimos cinco anos, tenham participado como asso-
ciado, cooperado, prestador de serviço, dirigente, conselheiro ou emprega-
do da OSC, ou sua atuação no monitoramento e avaliação configure confli-
to de interesse ou tenha participado da comissão de seleção, conforme art. 
51 do decreto n°. 1.835/2017.
Parágrafo único. Configurado o impedimento previsto no caput, deverá ser de-
signado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.
art. 6º as ações da comissão de Monitoramento e avaliação terão caráter 
preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular das par-
cerias, e devem ser registradas em plataforma eletrônica oficial do Estado, 
conforme preceitua o art. 52 do decreto n°.1.835, de 2017.
art. 7º a comissão de Monitoramento e avaliação será composta pelos 
seguintes membros:
a) alaNa Maria fErrEira BorGES, matrícula Nº 57224169-2;
b) EliSaNdro riBEiro da coSTa, matrícula nº 5961250/1;
c) roSENilda fErrEira dE frEiTa, matrícula nº 5900558/1.
art. 8° a constituição da comissão não implica em aumento de despesa, 
em atendimento ao decreto estadual 955, de 12/08/2020.
art. 9º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 09 de novembro de 2021.
 Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 727645

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Portaria - Presi Nº.175, de 10 de NoVeMBro de 2021 -  
art.1º Errata no artº 1º da PorTaria - PrESi Nº. 169, dE 26 dE oUTUBro 
dE 2021. onde se lê: art. 1º no período de 08/12/2021 a 07/01/2022 
em função do gozo de férias do titular; leia-se: art. 1º no período de 
08/12/2021 a 06/01/2022, em função do gozo de férias do titular. art. 
2º os efeitos desta PorTaria retroagem à , revogando-se as disposições 
em contrário. art. 3º Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. MarcoS 
aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 727668

.

diÁria
.

Portaria Nº 528, de 10 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador WaldoMiro afoNSo MorEira da coSTa, Técnico 
em  Telecomunicações, matrícula 733393, 18/11/2021 a 19/11/2021, à 
Belém-Pa/capanema / Santa Maria/Belém-Pa, para alinhado com iGPrEV 
capanema para ativação de cliente e vistoria na implantação de WEB escolas 
em Santa Maria. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 529, de 10 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, analista 
de Suporte, matrícula 73408, 18/11/2021 a 19/11/2021, à Belém-Pa/
capanema / Santa Maria/Belém-Pa, para alinhado com iGPrEV capanema 
para ativação de cliente e vistoria na implantação de WEB escolas em Santa 
Maria. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 530, de 10 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 08/11/2021 a 10/11/2021, à 
Belém-Pa/São caetano de odivelas/Maracnã/Belém-Pa, para realização 
de manutenção devido Queima de equipamentos da infraestrutura do Site 
de Telecom. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 531, de 10 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao colaborador Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 08/11/2021 a 10/11/2021, à 
Belém-Pa/São caetano de odivelas/Maracnã/Belém-Pa, para realização 
de manutenção devido Queima de equipamentos da infraestrutura do Site 
de Telecom. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 532, de 10 de NoVeMBro de 2021 -  
diária à colaboradora Maria HElENa doS SaNToS Sá, Gerente de 
contrato, matrícula 72,134, 08/12/2021 a 11/12/2021, à Belém-Pa/Vitória-
ES/Belém-Pa, para Seminário Nacional de Tic para Gestão Publica - SEcoP 
- Vitória-ES-2021. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 727412

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

 Portaria Nº 404/2021-seeL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
designar o servidor MaUricio BarrETo da SilVa, MaTrÍcUla 5901256/2 
para atuar na fiscal do Termo de Fomento 57/2021 a ser celebrado com a 
fEdEraÇÃo ParaENSE dE fUTEBol, o qual possui como objeto a transfe-
rência voluntária de recurso para a execução do ProJETo: “caMPEoNaToS 
ParaENSE SÉriE B, fEMiNiNo, SUB-20, SUB-15 E coPaS daS liGaS do 
iNTErior da fEdEraÇÃo ParaNESE dE fUTEBol”.
Belém, 11 de novembro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 727953

.

.

errata
.

errata
errata ao terMo de retiFicaÇÃo do coNtrato Nº 005/2021, 
ProtocoLo Nº 726799, PUBLicada No doe Nº 34.762 de 11 de 
NoVeMBro de 2021. a QUaL aLtera a ViGÊNcia do coNtrato.
oNde se LÊ:
ViGÊNcia: 18 a 19 de novembro de 2021.
Leia-se:
ViGÊNcia: 15 a 16 de dezembro de 2021.
Belém, 11 de novembro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 727837

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 402/2021-seeL, de 10 de NoVeMBro de 2021.
coNcEdEr, 01 diária a servidora roSE laNY fErNaNdES coSTa, matrí-
cula n° 57219060/2, para deslocamento ao município de castanhal – Pa, 
no dia 06/11/2021.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 727896
Portaria Nº. 403/2021-seeL, de 10 de NoVeMBro de 2021.
coNcEdEr, 01 e ½ diárias aos servidores lUiZ aNdrÉ MoraES SaNToS 
JUNior, matricula nº 5927792/3 e MaX alBErTo dE MoraES GoMES, 
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matrícula nº 5946179/1, com o objetivo a empresa 2ª colocada, em vis-
toria as condições atuais da obra de construção do ginásio poliesportivo e 
aferição da 1ª medição da obra de construção de arenas esportivas (con-
trato nº 027/2021 – SEEl) no município de Marapanim - Pa, no período de 
11 a 12/11/2021. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 727745
Portaria Nº. 401/2021-seeL, de 10 de NoVeMBro de 2021.
coNcEdEr, 01 diária ao servidor aJaX dE alMEida BarrETo, matrícula 
n° 5961899/1, para conduzir uma servidora ao município de castanhal – 
Pa, no dia 06/11/2021.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 727718

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 57/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/1117547
daTa dE raTificaÇÃo: 08/11/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBili-
dadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 57/2021 TEM Por oBJETo a cElEBraÇÃo 
dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESENVolViMEN-
To do “caMPEoNaToS ParaENSE SÉriE B, fEMiNiNo, SUB-20, SUB-15 E 
coPaS daS liGaS do iNTErior da fEdEraÇÃo ParaNESE dE fUTEBol”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 1.427.362,00 (UM MilHÃo QUaTrocENToS E ViNTE E SETE 
Mil E TrEZENToS E SESSENTa E doiS raiS).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 57/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 
visando firmar parceria com o FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL, CNPJ 
Nº 04.822.151/0001-86

Protocolo: 727935
eXtrato do terMo de FoMeNto: 57/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/1117547
daTa dE raTificaÇÃo: 08/11/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 57/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do “caMPEoNaToS ParaENSE SÉriE B, fEMiNiNo, SUB-
20, SUB-15 E coPaS daS liGaS do iNTErior da fEdEraÇÃo ParaNESE 
dE fUTEBol”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 15/10/2021 a 31/12/2021.
oSc: fEdEraÇÃo ParaENSE dE fUTEBol, cNPJ Nº 04.822.151/0001-86
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 271650
Pi: 21dEMG00345
Valor: r$ 1.427.362,00
daTa da aSSiNaTUra: 08/11/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 727943

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 13/2021 – setUr
coNTraTada: orGaNiZaÇÃo Social Para 2000 – oS Para 2000, 
cNPJ:03.584.058/0001-18
oBJETo: subsidiar a contratação da organização Social Pará 2000, associação 
privada sem fins lucrativos que possui contrato de gestão com o Governo do 
Pará através desta secretaria de turismo, com o escopo de promover a loca-
ção de espaço destinado a realização do Seminário amazônia in loco, previsto 
para acontecer nos dias 9 a 11 de novembro, em Belém do Pará.
ViGÊNcia: 30 dias com término no dia 11 de dezembro de 2021.
Valor: r$ 66.770,00 (sessenta e seis mil e setecentos e setenta reais).
funcional Programática: 69101. 23.695.1498.8383
Elemento de despesa: 339039
fonte:  010100000 e 0301000000
Plano interno: 4120008338
ação: 232410
daTa da aSSiNaTUra: 09/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 727823

.

diÁria
.

Portaria Nº 633/GePs/setUr de 11 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1272596; rESolVE: con-
ceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor cHarlES aNTÔNio fEr-
rEira dE aViZ, mat. 55586269/ 1, assist. em Gestão do Turismo. oBJ: 
acompanhar a realização do curso de camareira para os Prestadores de 
Serviços Turísticos. dESTiNo: Marituba/Pa. PErÍodo: 15 a 19/11/2021. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 727547
Portaria Nº 631/GePs/setUr de 11 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1266250; rESolVE: con-
ceder 03 e ½ (três e meia) diárias à servidora caroliNa NaSciMENTo 
aBdoN, mat. 5948412/2, chefe de Gabinete. oBJ: Participar do encerra-
mento do evento BRALLY, fiscalizar parceira no mesmo evento e assesso-
rar nas visitas técnicas para criação de projetos para a região. dESTiNo: 
Santarém/Pa.PErÍodo: 12 a 15/11/2021. ordENador: aNdErSoN oli-
VEira caValcaNTE

Protocolo: 727532
Portaria Nº 630/GePs/setUr de 11 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1266304; rESolVE: conceder 
03 e ½ (três e meia) diárias à servidora caroliNa NaSciMENTo aBdoN, 
mat. 5948412/2, chefe de Gabinete. oBJ: Participar do encerramento do 
evento 7º Tapajós Kitesurf e do ciNEalTEr.dESTiNo: Santarém/Pa. PErÍ-
odo: 19 à 22/11/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 727527
Portaria 629/GePs/setUr de 11 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1270991. rESolVE: con-
ceder 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias ao servidor roNiValdo MENEZES 
ViEira, Mat. 3255514/1, auxiliar de serviços gerais.oBJ: conduzir ser-
vidores. dESTiNo: Salinópolis/Pa.PErÍodo: 02 a 06/11/2021. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 727517
Portaria Nº 634/GePs/setUr de 11 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1286402; rESolVE: conce-
der 02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor VicTor loPES dE SoUZa, 
mat. 5955929/2, coordenador de Marketing.oBJ: cobrir ação “Praia limpa, 
praia linda”.dESTiNo: Mosqueiro/Pa. PErÍodo: 13 a 15/11/2021. ordE-
Nador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 727683
t..

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 632/GePs/setUr de 11 de NoVeMBro de 2021
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 558/21, publicada no doE 
34.751 de 28/10/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 727535
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

diÁria
.

Portaria 1134/2021 - da,30/09/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rilKEr MiKElSoN dE 
oliVEira ViaNa, matrícula 5895993, objetivo TriBUNal do JUri. 
Servidor claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, cargo 
MoToriSTa, objetivo coNdUZir o dEfENSor. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a SÃo 
doMiNGoS do araGUaia, período 27/09/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727348
Portaria 1136/2021 - da,30/09/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor lUiS MarcElo MacEdo dE 
SoUZa, matrícula 5938970, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. Servidor 
claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, cargo MoToriSTa, 
objetivo coNdUZir o dEfENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a roNdoN do 
Pará, período 30/09/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727352
Portaria 1288/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) 
ao defensor rilKEr MiKElSoN dE oliVEira ViaNa, matrícula 5895993, 
objetivo rEaliZar iTiNEraNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a SÃo doMiNGoS 
do araGUaia, período 03/11/2021, 08/11/2021, 22/11/2021, 15/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727524
Portaria 1287/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 4 + 1\2, diária(s) ao 
defensor rEGiNaldo TaVEira riBEiro, matrícula 55589623, cargo 
coordENador, objetivo rEaliZar iTiNEraNcia. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a 
JacUNdá, período 16/11/2021, 13/12/2021, 22/11/2021 a 26/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 727508
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Portaria 1290/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, 
matrícula 5895996-1, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia, Servidor EliVar 
loBo alVES, matrícula 57211744, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a 
dEfENSora. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a acará, período 03/11/2021 a 04/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727548
Portaria 1289/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, 1 + 1\2, 1 + 1\2, 1 + 1\2, diária(s) ao defensor roGÉrio 
SiQUEira doS SaNToS, matrícula 55589169-1, objetivo rEaliZar 
iTiNEraNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de SÃo GEraldo do araGUaia a SaNTaNa do araGUaia, 
PiÇarra, período 03/11/2021 a 04/11/2021, 10/11/2021 a 11/11/2021, 
16/11/2021 a 17/11/2021, 23/11/2021 a 24/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727541
Portaria 1292/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNTÔNio aUGUSTo 
SoarES dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE 
dEfENSoria PÚBlica a, SidNEY alMEida doS SaNToS, matrícula 
57212384, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, aNSElMo 
carloS NoGUEira MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa No 
PrÉdio do NÚclEo METroPoliTaNo dE aNaNiNdEUa. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
aNaNiNdEUa, período 09/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727556
Portaria 1291/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores aNTÔNio aUGUSTo SoarES 
dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica a, MarcElo fraNÇa MENdES, matrícula 57234558/1, cargo 
MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria TÉcNica No PrÉdio da SEdE 
do NÚclEo do laGo dE TUcUrUÍ. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a TUcUrUÍ, 
período 11/11/2021 a 12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727551
Portaria 1293/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor EdGar MorEira alaMar, 
matrícula 5558862-7, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico ÀS 
aldEiaS iNdÍGENaS do MUNicÍPio. Servidora lUcilENE PaiVa da coSTa, 
matrícula 57208949-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo NaS aldEiaS iNdÍGENaS. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a oUrilÂNdia do NorTE, período 03/11/2021 a 07/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727565
Portaria 1294/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos Servidor lUiZ carloS MorEira fariaS 
JUNior, matrícula 57227037, cargo SEcrETario dE NÚclEo do iNTErior, 
clEBEr PaiVa coElHo, matrícula 57211712, cargo MoToriSTa, objetivo 
rEUNiÃo coM a coordENaÇÃo local. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a TUcUrUÍ, 
período 17/11/2021 a 19/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727567
Portaria 1295/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor Eric coSTa MarTiNS, 
matrícula 57207074, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ENTrEGa 
dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a ParaGoMiNaS, 
período 04/11/2021 a 05/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727569
Portaria 1296/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor cliVEr rEiS BaraTa, matrícula 
54187789, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS 
E EQUiPaMENToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a BraGaNÇa, período 18/11/2021 
a 19/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727570
Portaria 1297/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEira 
JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
ENTrEGa dE MaTEriaiS EQUiPaMENToS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
caPaNEMa, período 16/11/2021 a 17/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727573

Portaria 1300/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor JoSE Maria doS SaNToS lEiTE, 
matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ENTrEGa 
dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a iGaraPÉ-Miri, 
período 08/11/2021 a 09/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727583
Portaria 1298/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), diária(s) à Servidora TElMa fErrEira dE alcaNTara, matrícula 
5898365/ 1, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, objetivo 
aUXiliar dEfENSor Na coMarca dE NoVa TiMBoTEUa fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BraGaNÇa 
a NoVa TiMBoTEUa, período 03/11/2021, 10/11/2021, 17/11/2021, 
24/11/2021, 01/12/2021, 15/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727580
Portaria 1299/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 
57211726, cargo MoToriSTa, objetivo TraNSPorTar dEfENSor aTÉ 
a coMarca dE NoVa TiMBoTEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa 
TiMBoTEUa, período 03/11/2021, 10/11/2021, 17/11/2021, 24/11/2021, 
01/12/2021, 15/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727581
Portaria 1301/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), diária(s) à defensora MaYaNa BarroS JorGE JoÃo, matrícula 
5931565, objetivo rEaliZar iTiNEraNcia Na coMarca dE NoVa 
TiMBoTEUa fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, 
período 03/11/2021, 17/11/2021, 24/11/2021, 01/12/2021, 15/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727591
Portaria 1302/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1, diária(s) ao Servidor NilToN da coSTa MoNTEiro, matrícula 
57211743, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ENTrEGa dE MaTErial 
dE EXPEdiENTE E PErifÉricoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aBaETETUBa, 
período 10/11/2021 a 11/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727598
Portaria 1303/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor lUiS carloS dE alMEida 
rodriGUES, matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
Troca dE VEÍcUlo oficial. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a caPiTÃo PoÇo, 
período 08/11/2021 a 09/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727603
Portaria 1304/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia) diária(s) ao Servidor MarcElo fraNÇa 
MENdES, matrícula 57234558/1, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a aNaNiNdEUa, período 08/11/2021, 09/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727629
Portaria Nº 1280/2021 - da BeLÉM, 08/11/2021
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/1208734 de 22/10/2021.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014. 

NoME fUN-
cao cPf loTaÇÃo MaTri-

cUla oBJETiVo ProGraMáTica

GUi-
lHErME 
lEliS dE 
aSSiS

aUX. dE 
dEfEN-
Soria

696.522.448-
72

GErÊN-
cia dE 

SErViÇoS 
GEraiS

3155340

Participar de ação de 
cidadania do Balcão de 
direitos em cumprimen-

to do PPa.

03.091.1492.8730

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:
 

oriGEM dESTiNo PEÍodo QTdE
BElÉM BarcarENa 01 a 03/10/2021 2,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 727418
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Portaria Nº 1277/2021 - da BeLÉM, 08/11/2021
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/1208734 de 22/10/2021. 
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 

NoME fUNcao cPf loTaÇÃo MaTri-
cUla

oBJE-
TiVo ProGraMáTica

caMila 
MoraiS dE 
alMEida

aUX. 
adMiNiS-
TraTiVo

026.658.182-
05

EMTEPS-
caSa do 
cidadÃo 

BENEVidES

0301734

Participar 
de ação de 
cidadania 
do Balcão 
de direitos 
em cum-
primento 
do PPa.

03.091.1492.8730

cHarllES 
cESar dE 
aNdradE

cHEfE 
dE SErVi-

ÇoS

428.021.052-
72

PolÍcia 
ciVil/di-

dEM
57220849

diSSÉia 
TaVarES da 

SilVa

aGENTE 
adMiNiS-
TraTiVo

048.868.362-
91

Policia 
ciVil/di-

dEM
56146

JorGE lUiZ 
BarBoSa 
SoUZa

PaPiloS-
coPiSTa

127.160.652-
68

didEM/
PolÍcia 
ciVil

51577366

EdNa 
Socorro 

TaVarES da 
SilVa

PaPiloS-
coPiSTa

095.071.832-
72

didEM/
PolÍcia 
ciVil

61263

EdNilSoN 
cUNHa 

dE SoUZa 
JÚNior

PaPiloS-
coPiSTa

954.678.312-
91

Policia 
ciVl/didEM 
rEdENÇÃo

5913769

EdSoN 
MiraNda 

rodriGUES

aUX. 
dEfENSo-

ria

170.738.712-
53

BalcÃo dE 
dirEiToS 345873

lUiS 
carloS dE 
alMEida 

rodriGUES

MoTo-
riSTa dE 
dEfENSo-

ria

172.173.502-
04

dirEToria 
adMiNiS-
TraTiVa

57211823

MarcElo 
SaNToS 
GaMBÔa

TÉc. dE 
Ti dEfEN-

Soria

702.778.932-
81

NÚclEo dE 
TÉcNoloGia 
da iNfor-
MaÇÃo

57211830

frEdErico 
alEXaNdrE 

rEiS SaNToS 
BarroSo

PaPiloS-
coPiSTa

014.094.215-
70

Policia 
ciVl/didEM 
ParaGoMi-

NaS

5940206

iZaBEla 
dE MElo 

PiMENTEl

aSSESo-
ra ESPE-
cial do 

GoVErNa-
dor

330.749.252-
72

caSa 
ciVil/

BalcÃo dE 
dirEiToS

6113140

Maria Nor-
Ma da SilVa 

GUrJao 
MaToS

aGENTE 
adMiNiS-
TraTiVo

092.490.012-
15

Policia 
ciVl/didEM 57444

rUBENS 
liMa PaN-

ToJa

PaPiloS-
coPiSTa

096.697.602-
91

Policia 
ciVil/di-

dEM
6021743

VEra lUcia 
MaGalHÃES 
dE frEiTaS

TEc. dE 
dEfENSo-

ria

081.350.292-
68

NÚclEo dE 
TÉcNoloGia 
da iNfor-
MaÇÃo

320200

WElliNG-
ToN raiMUN-
do TaVarES 
da SilVa

MoTo-
riSTa dE  
dEfENSo-

ria

306.058.812-
00

GErÊNcia 
dE TraNS-
PorTES

54190627

iGor aN-
drEY PorTal 

cardiaS

TÉc. 
EM Ti dE 
dEfENSo-

ria

714.342.832-
91

NÚclEo dE 
TÉcNoloGia 
da iNfor-
MaÇÃo

5899893

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionado: 

oriGEM dESTiNo PEÍodo QTdE
BElÉM BarcarENa, MoJÚ, aBaETETUBa E caMETá 01 a 13/10/2021 12,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 727404
Portaria Nº 1279/2021 - da BeLÉM, 08/11/2021
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/1208734 de 22/10/2021.

rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014. 

NoME fUNcao cPf loTaÇÃo MaTri-
cUla oBJETiVo ProGraMáTica

Eric 
coSTa 
Mar-
TiNS

MoTo-
riSTa dE 
dEfENSo-

ria

697.185.472-
15 NUdEcriM 57207074

Participar 
de ação de 

cidadania do 
Balcão de 

direitos em 
cumprimento 

do PPa.

03.091.1492.8730

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:
 

oriGEM dESTiNo PEÍodo QTdE
BElÉM caMETá 10 a 13/10/2021 3,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 727410
Portaria Nº 1281/2021 - da BeLÉM, 08/11/2021
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/1208734 de 22/10/2021.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014. 

NoME fUNcao cPf loTa-
ÇÃo

MaTri-
cUla oBJETiVo ProGraMáTica

Nildo 
roBErTo 
da SilVa 
oliVEira

PaPiloS-
coPiSTa

237.700.822-
49

di-
dEM/
Po-

lÍcia 
ciVil

701076

Participar de ação 
de cidadania do 

Balcão de direitos 
em cumprimento 

do PPa.

03.091.1492.8730

Para deslocar-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGEM dESTiNo PEÍodo QTdE
BElÉM BarcarENa, MoJÚ, aBaETETUBa E caMETá 03 a 13/10/2021 10,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 727426
Portaria 1286/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 4 + 1\2, 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), diária(s) ao Servidor claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 
20463, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dfENSorES PÚBlicoS 
rilKEr MiKElSoN dE oliVEira ViaNa E rEGiNaldo TaVEira riBEiro 
EM iTiNEraNcia Para SÃo doMiNGoS do araGUaia E JacUNdá, E 
corrEGEdorES EM corrEiÇÃo Para rEdENÇÃo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a SÃo 
doMiNGoS do araGUaia, rEdENÇÃo, JacUNdá, período 03/11/2021, 
08/11/2021 a 12/11/2021, 16/11/2021, 22/11/2021, 13/12/2021, 15/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727489
Portaria 1285/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora SilVaNa dE 
carValHo fErrEira, matrícula 9130, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, 
objetivo aUXiliar o dEfENSor rilKEr MiKElSoN dE oliVEira ViaNa 
EM iTiNEraNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de MaraBá a SÃo doMiNGoS do araGUaia, 
período 22/11/2021, 15/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727471
Portaria Nº 1284/2021 - da BeLÉM, 10/11/2021
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/1243974 de 01/11/2021. 
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 
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NoME fUNcao cPf loTaÇÃo MaTricUla oBJETiVo ProGraMáTica

clEBEr PaiVa coElHo GErENTE dE TraNSPorTE 606.755.192-68 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211712

Participar de ação de 
cidadania do Balcão de 

direitos em cumprimento 
do PPa.

03.091.1492.8730

diEGo JoSÉ BarroS TÉc. EM Ti dE dEfENSoria 779.692.432-15 NÚclEo dE TEcNoloGia da  iNfor-
MaÇÃo 57201700

EdNa Maria fErrEira 
GoUVEa TEc. dE dEfENSoria 098.224.292-15 BalcÃo dE dirEiToS 466964

GilBErTo QUEiroZ dE 
oliVEira TÉc. dE dEfENSoria 402.432.572-87 GErÊcia dE GESTÃo dE PESSoaS 57212380

JoSÉ alcioNE cordEiro 
dE SoUZa TÉc. dE dEfENSoria 585.191.222-72 NUdEcoN 57202467

Maria VilMa dE SoUSa 
araUJo aNaliSTa dE dEfENSoria 244.905.122-87 BalcÃo dE dirEiToS 5152909

MaUro BarBoSa dE liMa aUX. dE dEfENSoria 227.948.592-34 BalcÃo dE dirEiToS 3255158

SÉrGio aNdrÉ GoNSalEZ 
GoMES aUX. dE dEfENSoria 792.200.702-78 BalcÃo dE dirEiToS 57201786

WElliNGToN raiMUNdo 
TaVarES da SilVa MoToriSTa dE dEfENSoria 306.058.812-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES 54190627

JoSÉ coUTiNHo da SilVa TÉc. dE dEfENSoria 710.552.742-00 coordENaÇÃo cÍVEl/faZENda 5897879

aNdrÉ lUiZ MoNTEiro 
caSTro PaPiloScoPiSTa 222.202.242-87 didEM/PolÍcia ciVil 70530

aNToNio ricardo TEiXEira 
MoUra PaUla PaPiloScoPiSTa 361.477.532-15 didEM/PolÍcia ciVil 5693527

BrUNo lEaNdro GUiMarÃES 
dE oliVEira idENTificador ciVil 951.753.932-00 PoSTo dE SaNTa iSaBEl do Pará 125262

cHarllES cESar dE 
aNdradE cHEfE dE SErViÇoS 428.021.052-72 PolÍcia ciVil/didEM 57220849

dEiViSoN GoNÇalVES 
PiNHEiro iNdENTificador ciVil 696.677.482-00 caMara MUNiciPal dE BElÉM/dirETo-

ria lEGiSlaTiVa 5005842

fErNaNda dE caSSia SoUZa 
dE JESUS PaSTaNa aGENTE adMiNiSTraTiVo 670.366.432-34 didEM/PolÍcia ciVil 142210

MarcUS ViNiciUS fErNaN-
dES dE fiGUEirEdo PaPiloScoPiSTa 319.525.502-20 Policia ciVil/didEM 5452767

MarlENE SilVa dE MoraES aGENTE adMiNiSTraTiVo 210.841.302-20 Policia ciVil/didEM 70033

SidNEY ricardo PErEira 
dE MoraES aSS. adMiNiSTraTiVo 442.561.162-49 didEM/PolÍcia ciVil 57290592

PEdro MoraES fraNÇa TÉcNico NÍVEl MÉdio 184.018.132-04 cÂMara MUNiciPal dE BElÉM 138479

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGEM dESTiNo PErÍodo QTdE

BElÉM SaNTa lUZia do Pará 26 a 30/10/2021 4,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 727459

Portaria 1330/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor JoSÉ roGÉrio 
rodriGUES MENEZES, matrícula 5935435, objetivo rEaliZar 
aTENdiMENToS iNdiVidUaliZadoS No cENTro dE rEcUPEraÇÃo 
MaScUliNo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 19/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727916
Portaria 1329/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor BrUNo fariaS liMa, matrícula 
5931569, objetivo iTiNErÂNcia Para rEaliZaÇÃo dE aTENdiMENToS 
À PoPUlaÇÃo da cidadE dE cUrioNÓPoliS - Pa E ParTiciPaÇÃo EM 
aUdiÊNciaS aGENdadaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS a cUrioNÓPoliS, 
período 22/11/2021 a 26/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727909

Portaria 1328/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 9 + 1\2, diária(s) ao Servidor cicEro loPES BErNardiNo, 
matrícula 3280543, cargo ENc.TErMiNaiS rodoViarioS, objetivo 
coNdUZir SErVidora do BalcÃo dE dirEiTo iZaBEla dE MElo 
PiMENTEl Para PrEcUrSÃo NoS MUNicÍPioS - BElTErra-MoJUi doS 
caMPoS - rUrÓPoliS - iTaiTUBa - Trairáo E SaNTarÉM. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de SaNTarÉM a TrairÃo, período 03/11/2021 a 12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727904
Portaria 1326/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 2, diária(s) aos Servidores KYSE dE faTiMa PaNToJa ViaNa, matrícula 
59589011, cargo SEcrETária dE NÚclEo METroPoliTaNo, NorMa MiraNda 
BarBoSa, matrícula 5573858-3, cargo oUVidora, clEBEr PaiVa coElHo, 
matrícula 57211712, cargo MoToriSTa, objetivo aSSESSorar oUVidora; 
aUXiliar Na rEaliZaÇÃo do EVENTo cUMPrir METaS dE PlaNEJaMENTo 
aNUal; MEdiar a iNTErlocUÇÃo coM a SociEdadE ciVil . fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
MaraPaNiM, período 11/11/2021 a 13/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727876
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Portaria 1327/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 13 + 1\2, diária(s) ao defensor PliNio TSUJi BarroS, matrícula 
55589614, objetivo iTiNEraNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SaNTarÉM a rUrÓPoliS, 
período 07/11/2021 a 20/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727891
Portaria 1324/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores MarcUS ViNiciUS alMEida 
caMPBEll, matrícula 57202564-1, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria 
PÚBlica a, aNSElMo carloS NoGUEira MoNTEiro, matrícula 54194024, 
cargo MoToriSTa, objetivo MaNUTENÇÃo EM EQUiPaMENToS dE 
iNforMáTica fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a BENEVidES, período 28/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727843
Portaria 1325/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 6 + 1\2, diária(s) ao defensor HiNdEMBUrGo raBEllo dE 
MoUra JUNior, matrícula 5957717, objetivo iTiNEraNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de oriXiMiNá a ÓBidoS, período 07/11/2021 a 13/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727851
Portaria 1311/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores PEdro HENriQUE dE SoUZa E SilVa, matrícula 5889006, 
cargo SEcrETário dE NÚclEo METroPoliTaNo, NilToN da coSTa 
MoNTEiro, matrícula 57211743, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
diliGÊNciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS JUNTo ÀS 
dEfENSoriaS ViNcUladaS À dirEToria METroPoliTaNa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a MoSQUEiro, SaNTa iZaBEl do Pará, período 04/11/2021, 
09/11/2021, 12/11/2021, 17/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727673
Portaria 1312/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor caio faVEro fErrEira, 
matrícula 57234658, cargo coordENador, WadY cHaroNE, matrícula 
57211857, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, JoSE Maria doS 
SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, objetivo ViSiTa 
aoS iNTErNoS do HGP – SaNTa iZaBEl fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl 
do Pará, período 04/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727676
Portaria 1309/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, 
matrícula 5895996-1, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia, Servidor 
NilSoN cElio dE oliVEira MacHado, matrícula 57205652, cargo 
MoToriSTa, objetivo coNdUZir a dEfENSora. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a 
SaNTa lUZia do Pará, período 20/10/2021 a 21/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727669
Portaria 1308/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores daVidSoN BrENo SoUZa 
da coNSolaÇÃo, matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial 
E PaTriMoNio, carloS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 6039117, 
cargo SEcrETário dE NÚclEo METroPoliTaNo, aNSElMo carloS 
NoGUEira MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo 
rEaliZar diSTriBUiÇÃo E MoNTaGEM dE MoBiliário fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
MariTUBa, período 04/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727665
Portaria 1307/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores carloS daNilo 
liMa dE JESUS, matrícula 6039117, cargo SEcrETário dE NÚclEo 
METroPoliTaNo, daVidSoN BrENo SoUZa da coNSolaÇÃo, matrícula 
54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E PaTriMoNio, aNSElMo 
carloS NoGUEira MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar diSTriBUiÇÃo, MoNTaGEM E rEcolHiMENTo dE 
MoBiliário E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
BarcarENa, período 05/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727662
Portaria 1306/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 4, diária(s) aos Servidores SaMUEl PErEira MiraNda JUNior, 
matrícula 541888572, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica 
a, EliVar loBo alVES, matrícula 57211744, cargo MoToriSTa, objetivo 
rEaliZar rEorGaNiZaÇÃo da iNfraESTrUTUra lÓGica dE caPaNEMa 
E aTiVaÇÃo da iNTErNET dE caPiTÃo PoÇo. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
caPiTÃo PoÇo, período 08/11/2021 a 12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727656

Portaria 1305/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia) diária(s) ao Servidor MaXiMiaNo SoUTo 
aMado NETo, matrícula 55585587, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
dE MaTEriaiS diVErSoS E EQUiPaMENTo dE iNforMáTica. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a MariTUBa, período 03/11/2021, 04/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727637
Portaria 1313/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa 
NaSciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo aTENdiMENTo 
JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE UliaNÓPoliS. Servidor PaUlo HENriQUE 
oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo 
coNdUZir o dEfENSor EM aTENdiMENTo JUrÍdico. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 11/11/2021 a 12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727780
Portaria 1319/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 2 + 1\2, 4 + 1\2, 3 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor 
Márcio da SilVa crUZ, matrícula 55588733, objetivo rEaliZar 
iTiNErÂNcia. Servidor EVaNdro SilVa MaToS, matrícula 57201686, 
cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM 
a ViGia, período 03/11/2021 a 05/11/2021, 13/12/2021 a 17/12/2021, 
16/11/2021 a 19/11/2021, 29/11/2021 a 03/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727822
Portaria 1320/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo cErQUEira dE MiraNda, 
matrícula 55588725-1, objetivo rEaliZar aUdiENciaS aGrária. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá 
a roNdoN do Pará, período 03/11/2021 a 04/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727826
Portaria 1322/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor aNTÔNio aUGUSTo SoarES dE 
oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica 
a, objetivo rEaliZar ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa 
No PrÉdio do NÚclEo METroPoliTaNo dE aNaNiNdEUa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a aNaNiNdEUa, período 03/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727832
Portaria 1321/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores aNTÔNio aUGUSTo SoarES dE 
oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica 
a, MarcElo fraNÇa MENdES, matrícula 57234558/1, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar aValiaÇÃo dE iMÓVEl Para fiNS dE dEVolUÇÃo dE 
PrÉdio. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a ViSEU, período 04/11/2021 a 05/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727829
Portaria 1323/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor aNTÔNio aUGUSTo SoarES 
dE oliVEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica a, objetivo rEaliZar ViSToria dE oBra da SEdE dE 
aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 27/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727835
Portaria 1314/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora BEaTriZ fErrEira doS rEiS, matrícula 
80845729/4, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS EM GoiaNÉSia, Servidor 
BiaNor aMaral, matrícula 012250, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSora. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 05/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727791
Portaria 1318/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor Márcio da SilVa 
crUZ, matrícula 55588733, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. Servidor 
EVaNdro SilVa MaToS, matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, objetivo 
coNdUZir dEfENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MoJU, período 06/12/2021 
a 10/12/2021, 08/11/2021 a 12/11/2021, 22/11/2021 a 26/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias
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Protocolo: 727811
Portaria 1317/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora BEaTriZ fErrEira doS 
rEiS, matrícula 80845729/4, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia EM 
GoiaNÉSia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 04/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727804
Portaria 1316/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
1/2 (MEia), diária(s) ao defensor SaMUEl oliVEira riBEiro, 
matrícula 5931564, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS PENal EM 
TUcUrUÍ. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BrEU BraNco a TUcUrUÍ, período 08/11/2021, 
09/11/2021, 10/11/2021, 11/11/2021, 12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727801
Portaria 1315/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa 
NaSciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo aTENdiMENTo 
JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE UliaNÓPoliS. Servidor PaUlo HENriQUE 
oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo 
coNdUZir o dEfENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, 
período 04/11/2021 a 05/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 727798
..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

extrato do contrato nº 052/2021/tJ/Pa - termo de doação // 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará E aSSociaÇÃo dE 
PaiS E aMiGoS doS EXcEPcioNaiS – aPaE dE aBaETETUBa, cNPJ nº: 
04.362.893/0001-76 // objeto do contrato: a doação de bens móveis in-
servíveis // Processo: Pa-Pro-2021/03774 // fundamentação legal: art. 
17, ii, “a” da lei 8.666/93//foro: abaetetuba // Valor (depreciado) dos 
bens: r$ - r$ 1.899,43 // data da assinatura do contrato: 09.11.2021 // 
responsável pela assinatura: andrey diego da Silva albuquerque - Secre-
tário de administração do TJPa, em exercício.

Protocolo: 727854

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 069/tJPa/2021
oBJETo: registro de preço para aquisição de materiais e equipamentos di-
versos para manutenção predial dos edifícios do Tribunal de Justiça do Pará 
– TJPA, conforme condições e especificações contidas neste instrumento e 
as estabelecidas na tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de 
custos e Índices da construção civil – SiNaPi-Pa, na respectiva ficha de 
Especificação Técnica (disponível em SINAPI - Catálogo de Insumos do site 
https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx) e no caderno de 
Especificações de Acabamento Padrão do TJPA
SESSÃo PÚBlica: 25/11/2021, às 11h00min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações 
pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 11 de novembro de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 727325
.

aPostiLaMeNto
.

extrato – terMo de aPostiLaMeNto Nº 025/2021 //  
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado 
pela sua Secretária de administração, Sra. dEBora MoraES GoMES, 
brasileira, servidora pública, portadora da carteira de identidade n°. 
1602961 SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o n°. 257.584.702-87, designada 
pela PorTaria nº. 450/2021-GP, publicada no diário de Justiça de 02 de 
fevereiro de 2021, autoriza o apostilamento da dotação orçamentária, a 
fim de que conste as seguintes funcionais programáticas nos Contratos e 
convênio imediatamente abaixo discriminados, com fundamento legal no 
art. 65, §8° da lei 8.666/93 e alterações.
FUNcioNaL ProGraMÁtica: 02.122.1421.8195 // FoNte: 0101

coNTraToS Nº. EMPrESaS 

035/2020 BlB Eletrônica lTda

029/2018 Engebio ltda

080/2018 lavanderia rio lTda

012/2019 Transcabral lTda

045/2019 cientec assistência Técnica de Equipamento

046/2006 Mauro Nelson cardoso Santos

042/2013 Gleidson de oliveira Marques

075/2013 Valdelúcia de Sousa Marques

050/2014 cezar augusto Pinheiro de oliveira e Simone Yukie okajima de oliveira 

004/2015 ideal indústria e comércio de refrigerantes

005/2016 aurora Empreendimentos, Participações e administração ltda

057/2016 francinete lacerda Medeiros

009/2018 lina freitas da costa

019/2018 adibens ltda

022/2018 João fonseca Nogueira/Marina São Jorge

008/2019 coimbra imóveis ltda

059/2019 coimbra imóveis ltda

040/2016 criart

013/2017 Service itororó Eireli

014/2017 criart Serviço de Mão de obra ltda

008/2020 liderança limpeza e conservação lTda

037/2020 criart

004/2021 criart

016/2021 amazon construções e Serviços EirEli

015/2017 Trivale administração ltda

070/2017 Eco Gestão ambiental lTda

064/2018 associação Paranaense de cultura

087/2018 Steno Brasil ltda

089/2018 o. Nina ribeiro lTda

014/2020 Empresa Brasileira de correios e Telégrafos
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032/2020 cQ comércio e Serviços alimentícios e Eventos ltda

037/2019 Wandeberg de freitas Nogueira

015/2020 Hotel Sagres ltda.

053/2020 Empresa Brasileira de correios e Telégrafos

005/2021 J.M. da Silva Pereira

014/2021 Prime consultoria e assessoria Empresarial lTda

015/2021 Ticket Soluções HdfGTia S/a

004/2016 conserp

025/2016 cata Vento refrigeração e Serviços Gerais lTda

003/2017 david Moreira ltda

033/2017 Basic Elevadores ltda

044/2017 Pólo refrigeração

010/2018 david Moreira ltda

012/2018 Servemtec ltda

082/2018 Karisten comércio e Serviço Mecânicos e Elétricos lTda

088/2018 conserp ltda

004/2019 Metalúrgica ascurra ltda

020/2019 l e S Serviço de limpeza

035/2019 Karisten ltda

039/2019 a V de Jesus Buriti Serv. de refrig.

041/2019 conserp

054/2019 Jl Mesquita ltda

060/2019 Karisten comércio e Serviço Mecânicos e Elétricos lTda

016/2020 Transcabral ltda

017/2020 Metalúrgica ascurra ltda

017/2021 conserp

018/2021 Elevadores ok comercio de Peças, componentes e Serviços de Elevadores 
ltda-Epp

019/2021 construmec ltda

034/2016 oversee Tec. E Sist. ltda

045/2016 oversee Tec. E Sist. ltda

047/2017 consórcio construtor datacenter

001/2018 Pólis informática

005/2018 Telemar Norte leste

052/2018 iT Protect

055/2018 Telefônica Brasil (vivo)

061/2018 oracle do Brasil

065/2018 Telemar leste S/a

072/2018 claro S/a

073/2018 Telemar leste S/a

076/2018 oSM consultoria e Sistemas lTda

084/2018 lanlink informática lTda

085/2018 ParS ltda

001/2019 lanlink informática lTda

002/2019 Telemar Norte leste S/a

003/2019 claro S/a

023/2020 WSP Progresso e Serviços de Telecomunicações ltda.

030/2021 Sea Telecom

032/2021 coelho Tecnologia Eireli - EPP

033/2021 fachineli comunicação ltda

036/2021 alltech- Soluçoes em Tecnologia ltda

040/2020 Prodepa

028/2021 Tim S/a

008/2021 resource americana ltda.

060/2018 arB agência do rádio Brasileiro

033/2020 Galvão comunicação ltda

001/2016 Banpará

042/2018 Banpará

058/2018 Banpará

009/2020 Indústria Gráfica Brasileira Ltda

019/2020 Webtrip agência de viagens Turismo

002/2021 Vision Net ltda

022/2019 dNa Vida Exames de Paternidade e imunizações ltda

012/2017 TJE Pa x SUSiPE

FUNcioNaL ProGraMÁtica: 02.061.1417.8176 // FoNte: 0101

coNVÊNio N.º EMPrESa  

001/2018 Polícia Militar x TJE Pa  

coNTraToS Nº EMPrESaS
 

 

007/2020 Premier Segurança Eletrônica Produções e comércio lTda  

021/2020 cantão Vigilância e Segurança ltda  

034/2020 cantão Vigilância e Segurança ltda  

027/2021 cantão vigilância e Segurança ltda  

FUNcioNaL ProGraMÁtica: 02.302.1421.6844 - 1º GraU // FoNte: 0101

coNTraTo Nº EMPrESa
034/2019 UNiMEd Belém cooperativa de Trabalho Médico

FUNcioNaL ProGraMÁtica: 02.302.1421.6845 - 2º GraU // FoNte: 0101 

coNTraTo Nº EMPrESa
034/2019 UNiMEd Belém cooperativa de Trabalho Médico

FUNcioNaL ProGraMÁtica: 02.302.1421.6846 - aPoio // FoNte: 0101 

coNTraTo Nº EMPrESa
 

 

034/2019 UNiMEd Belém cooperativa de Trabalho Médico  

Belém, 10 de novembro de 2021 // dEBora MoraES GoMES - Secretária 
de administração do TJPa.

Protocolo: 727872
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PorTaria MES daTa Proad/SiG 
doc/Sad MaGiSTrado/SErVidor M /S /c MaTricUla cPf carGo loTacao oriGEM dESTiNo fiNalidadE PEriodo QUaNTidadE Valor

1813 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36428 JoYcE da SilVa araUJo S 59285 655.985.712-34 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao fraNciSco do Para/Pa rEaliZar ProcEdiMENTo dE 
dEPoiMENTo ESPEcial 05/10/2021 0,5 r$   133,11

1814 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36428

aNa claUdia GoES da 
SilVa S 59277 484.770.362-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao fraNciSco do Para/Pa rEaliZar ProcEdiMENTo dE 
dEPoiMENTo ESPEcial 05/10/2021 0,5 r$   133,11

1815 oUT 01/10/2021 Pa-rEQ-
2021/10536

carloS laNdoaldo 
VENTUra dE aNdradE S 94749 042.863.514-83 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 05/10/2021 0,5 r$   125,91

1816 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36804

WallacE carNEiro dE 
SoUSa M 190306 963.336.262-87 JUiZ dE dirEiTo SaNTarEM SaNTarEM/Pa PraiNHa/Pa rEaliZar aUdiENciaS 04 a 08/102021 4,5 r$ 3.621,60

1817 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36304

dEcio dE liMa 
oliVEira S 57070 658.776.752-49 oficial dE JUSTica 

aValiador alTaMira alTaMira/Pa PacaJa/Pa cUMPrir MaNdadoS 13 a 
15/10/2021 2,5 r$   758,43

1818 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/33905

dEoMar alEXaNdrE dE 
PiNHo BarroSo M 37070 636.846.836-04 JUiZ dE dirEiTo Vara dE EXEcUcao 

PENal BElEM/Pa PrESidENTE PrUdENTE/SP

rEaliZar ViSiTa No SiSTEMa 
PENiTENciario Para ciNHEcEr 
a iMPlaNTacao do rEGiME 
diSciPliNar difErENciado EM 
fUNcioNaMENTo.

03 a 
06/10/2021 3,5 r$ 3.205,50

1819 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36302

dErloN GEraldo 
aZEVEdo SilVa S 95681 509.263.732-34 rEQUiSiTado SErVico dE 

MaNUTENcao PrEdial BElEM/Pa SaNTaNa do araGUaia E 
coNcEicao do araGUaia/Pa

rEaliZar ViSToria doS 
SErVicoS dE MaNUTENcao 
PrEdial

04 a 
09/10/2021 5,5 r$ 1.807,65

1820 oUT 01/10/2021 Pa-rEQ-
2021/10869

BEN-HUr SoUSa da 
SilVa S 57754 520.551.162-15 oficial dE JUSTica 

aValiador
coNcEicao do 
araGUaia

coNcEicao do 
araGUaia/Pa SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 04 a 

07/10/2021 3,5 r$ 1.103,49

1821 oUT 01/10/2021 Pa-rEQ-
2021/10869

rENildo alVES doS 
SaNToS S 14699 244.269.702-53 aGENTE dE 

SEGUraNca
coNcEicao do 
araGUaia

coNcEicao do 
araGUaia/Pa SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa coNdUZir VEicUlo oficial 

Para TraNSPorTE dE SErVidor
04 a 
07/10/2021 3,5 r$ 1.103,49

1821-a oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36604

adriaNa TErra da 
SilVa BarroS SaNToS S 121355 395.835.702-49 aNaliSTa 

JUdiciario rEdENcao rEdENcao/Pa XiNGUara/Pa rEaliZar ESTUdo Social 04 a 
05/10/2021 1,5 r$   456,57

1822 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36604

roSa Maria fErrEira 
doS SaNToS S 190004 019.062.541-41 aNaliSTa 

JUdiciario rEdENcao rEdENcao/Pa XiNGUara/Pa rEaliZar ESTUdo Social 04 a 
05/10/2021 1,5 r$   456,57

1823 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36931

daNiEl BEZErra 
MoNTENEGro Girao M 113620 658.540.203-00 JUiZ dE dirEiTo SaNTarEM NoVo SaNTarEM 

NoVo/Pa Sao Joao dE PiraBaS/Pa rEaliZar aUdiENciaS
05, 06, 07, 13, 
26 e 
27/10/2021

3 r$ 2.261,76

1824 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36931

Jairo NaSciMENTo dE 
SoUZa S 126292 788.451.142-87 aNaliSTa 

JUdiciario SaNTarEM NoVo SaNTarEM 
NoVo/Pa Sao Joao dE PiraBaS/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 

aUdiENciaS

05, 06, 07, 13, 
26 e 
27/10/2021

3 r$   798,66

1825 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36618,

HEroNildES MarQUES 
BarBoSa S 166014 682.874.532-91 aNaliSTa 

JUdiciario SoUrE SoUrE/Pa
PoNTa dE PEdraS/Pa, 
SalVaTErra/Pa, cacHoEira do 
arari/Pa

colHEr dEPoiMENTo ESPEcial

04 a 06, 07 e 
08, 13 e 14, 15 
e 18, 19 e 
20/10/2021

6,5 r$ 1.844,91

1826 oUT 01/10/2021 Pa-rEQ-
2021/10740

SaUlo SaraTY dE 
oliVEira S 91111 685.586.782-00 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 05/10/2021 0,5 r$   125,91

1827 oUT 01/10/2021 Sad-2021/00026
daVid HENriQUE 
SiMaES do 
NaSciMENTo

S 177024 678.976.062-87 MiliTar cood.MiliTar BElEM/Pa MUaNa/Pa
rEaliZar ViSToria dE 
SEGUraNca PrEVENTiVa No 
forUM

05 a 
06/10/2021 1,5 r$   456,57

1828 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36884

EdEValdo da lUZ 
aZEVEdo S 59919 402.272.862-00 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa JacUNda/Pa rEliZar ESTUdo Social 06/10/2021 0,5 r$   133,11

1829 oUT 01/10/2021 Pa-ofi-
2021/05060

JoSE HENriQUE 
affoNSo fErrEira 
MiraNda

S 189243 807.024.222-15 oficial dE JUSTica 
aValiador Garrafao do NorTE Garrafao do 

NorTE/aP NoVa ESPEraNca do Piria/Pa cUMPrir MaNdadoS

05 a 06, 14 a 
15, 19 a 20 e 
26 a 
27/10/2021

6 r$ 1.826,28

1830 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36873

ilKiMY aParEcida 
PaiXao MENdES S 131237 636.492.682-72 aNaliSTa 

JUdiciario ParaGoMiNaS ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa
rEaliZar dEPoiMENTo 
ESPEcial E ESTUdo 
PSicoSSocial

05 a 
06/10/2021 1,5 r$   442,17

1831 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36873

SidNEia SaNToS dE 
SoUSa S 160610 798.591.002-68 aNaliSTa 

JUdiciario ParaGoMiNaS ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa
rEaliZar dEPoiMENTo 
ESPEcial E ESTUdo 
PSicoSSocial

05 a 
06/10/2021 1,5 r$   456,57

1832 oUT 01/10/2021 Pa-ofi-
2021/05057

aldENir SilVa da 
rocHa S 88048 289.120.982-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao fraNciSco do Para/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 05 e 
06/10/2021 1 r$   251,82

1833 oUT 01/10/2021 Pa-MEM-
2021/36371

JoSE lUiZ SarMENTo 
dE araUJo S 40720 302.881.002-63 rEQUiSiTado diViSao dE oBraS BElEM/Pa alTaMira/Pa

acoMPaNHar rEiNicio da 
oBra dE coNSTrUcao do 
forUM

06 a 
07/10/2021 1,5 r$   456,57

1834 oUT 01/10/2021 Pa-rEQ-
2021/10815 VaNdESoN da SilVa S 186121 011.927.512-05 aSSESSor(a) dE 

JUiZ PriMaVEra PriMaVEra/Pa TErMo JUdiciario dE QUaTiPUrU/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

06 e 
07/10/2021 1 r$   266,22

1835 oUT 04/10/2021 Sad-2021/00023 arilSoN GaldiNo da 
SilVa S 183318 744.724.962-91 rEQUiSiTado SEcrETaria dE 

iNforMaTica BElEM/Pa floriaNoPoliS/Pa ParTiciPar do 4º cio PUBlic 
SEcTor

14 a 
17/10/2021 3,5 r$ 1.840,76

1836 oUT 04/10/2021 Sad-2021/00023 diEGo BaPTiSTa lEiTao S 123030 517.039.982-00 aNaliSTa 
JUdiciario

SEcrETario dE 
iNforMaTica BElEM/Pa floriaNoPoliS/Pa ParTiciPar do 4º cio PUBlic 

SEcTor
14 a 
17/10/2021 3,5 r$ 1.840,76

1837 oUT 04/10/2021 Pa-MEM-
2021/36784-B

PEdro HENriQUE 
fialHo M 190217 087.407.424-07 JUiZ dE dirEiTo BrEVES BrEVES/Pa TErMo JUdiciario dE BaGrE/Pa rEaliZar aUdiENciaS E aToS 

adMiNiSTraTiVoS
05 a 
07/10/2021 2,5 r$ 1.999,28

1838 oUT 04/10/2021 Pa-MEM-
2021/36784-B

claUdiaNE SoarES da 
SilVa c --- 892.470.942-91 cEdido BrEVES BrEVES/Pa TErMo JUdiciario dE BaGrE/Pa

aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS E aToS 
adMiNiSTraTiVoS

05 a 
07/10/2021 2,5 r$   951,75

1839 oUT 04/10/2021 Pa-rEQ-
2021/10915 iSaQUE BaTiSTa lEiTE S 25100 265.760.742-04 oficial dE JUSTica 

aValiador rio Maria rio Maria/Pa rEdENcao/Pa cUMPrir MaNdadoS 05/10/2021 0,5 r$   133,11

1840 oUT 04/10/2021 Pa-MEM-
2021/37048

MarlENE SaNToS 
GoMES S 102326 455.396.262-49 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa Sao doMiNGoS do araGUaia/Pa rEaliZar ESTUdo Social 08/10/2021 0,5 r$   125,91

1841 oUT 04/10/2021 Pa-MEM-
2021/36887

EdEValdo da lUZ 
aZEVEdo S 59919 402.272.862-00 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa Picarra/Pa rEaliZar ESTUdo Social 13/10/2021 0,5 r$   133,11

1842 oUT 04/10/2021 Sad-2021/00027 aNdErSoN do VallE 
fiGUEirEdo S 67393 604.694.202-00 aUXiliar 

JUdiciario
SEcrETaria dE 
iNforMaTica BElEM/Pa cUrUca/Pa ViSiTa TEcNica 05/10/2021 0,5 r$   133,11

1843 oUT 04/10/2021 Sad-2021/00028 JEoMEdEKS dE MoraES 
NEVES JUNior S 177113 680.321.452-49 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa MocaJUBa/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 10 a 

24/10/2021 15 r$ 5.004,99

1845 oUT 04/10/2021 Pa-MEM-
2021/35396

aMarildo JoSE 
MaZUTTi M 60135 443.147.100-63 JUiZ dE dirEiTo MaraBa MaraBa/Pa caNaa doS caraJaS/Pa rEaliZar aUdiENciaS 07 a 

08/10/2021 1,5 r$ 1.188,12

1846 oUT 04/10/2021 Pa-MEM-
2021/37213

HUdSoN doS SaNToS 
NUN S 190292 105.951.647-06 JUiZ dE dirEiTo XiNGUara XiNGUara/Pa aGUa aZUl do NorTE/Pa E 

SaPUcaia/Pa

rEaliZar corrEicao 
ordiNaria NaS UNidadES 
EXTra JUdiciaiS

06 a 
08/10/2021 2,5 r$ 1.999,28

1847 oUT 04/10/2021 Pa-MEM-
2021/36497

aNa claUdia GoES da 
SilVa S 59277 484.770.362-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa MaracaNa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 06 a 
08/10/2021 2,5 r$   780,03

1848 oUT 04/10/2021 Pa-MEM-
2021/36497 JoYcE da SilVa araUJo S 59285 655.985.712-34 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa MaracaNa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 06 a 
08/10/2021 2,5 r$   780,03

1849 oUT 04/10/2021 Pa-MEM-
2021/36497

JoSiElMa frEiTaS 
MiraNda S 160580 664.634.912-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa MaracaNa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 06 a 
08/10/2021 2,5 r$   780,03

1850 oUT 04/10/2021 Pa-MEM-
2021/36497 iNEZ TriNdadE NUNES S 59293 398.210.722-91 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa MaracaNa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 06 a 
08/10/2021 2,5 r$   780,03

1851 oUT 05/10/2021 Pa-MEM-
2021/37378

EdSoN GUilHErME 
MorEira liMa frEiTaS S 189227 036.339.171-10 oficial dE JUSTica 

aValiador UrUara UrUara/Pa PlacaS/Pa cUMPrir MaNdadoS 07/10/2021 0,5 r$   133,11

1852 oUT 05/10/2021 Pa-MEM-
2021/37326

Marcia aNdrEa 
aUGUSTo PErEira S 62871 587.093.392-72 oficial dE JUSTica 

aValiador MaraBa MaraBa/Pa cUrioNoPoliS/Pa rEaliZar ESTUdo 
PSicoSSocial 06/10/2021 0,5 r$   133,11

1853 oUT 05/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11018 NElMario diaS airES S 101770 831.888.512-00 oficial dE JUSTica 

aValiador rEdENcao rEdENcao/Pa coNcEicao do araGUaia/Pa e 
florESTa do araGUaia/Pa cUMPrir MaNdadoS 07/10/2021 0,5 r$   133,11

1854 oUT 05/10/2021 Pa-MEM- ValTEr MENdES S 40320 319.233.482-72 aNaliSTa SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 

BElEM/Pa doM EliSEU/Pa, UliaNoPoliS/Pa, 
ParaGoMiNaS/Pa, MaE do rio/Pa E 

rEaliZar ViSToria E 
lEVaNTaMENTo doS SErVicoS 

18 a 23/102021 5,5 r$ 1.807,65

.

diÁria
.



 diário oficial Nº 34.764  133 Sexta-feira, 12 DE NOVEMBRO DE 2021

2021/35922 fErrEira JUNior JUdiciario arQUiTETUra BoNiTo/Pa dE MaNUTENcao PrEdial

1855 oUT 05/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11042

iZaBETH fErrEira 
diNiZ dE MiraNda S 131245 661.488.122-15 aNaliSTa 

JUdiciario ViGia ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/Pa rEaliZar ESTUdo Social E 
colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 13/10/2021 0,5 r$   133,11

1856 oUT 05/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11042

aNToNio do ESPiriTo 
SaNTo SiQUEira SilVa S --- 147.893.292-91 cEdido ViGia ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/Pa rEaliZar ESTUdo Social E 

colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 13/10/2021 0,5 r$   190,35

1857 oUT 05/10/2021 Pa-ofi-
2021/05197

aldENir SilVa da 
rocHa S 88048 289.120.982-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 14/10/2021 0,5 r$   125,91

1858 oUT 05/10/2021 Pa-MEM-
2021/36839

MarlENE SaNToS 
GoMES S 102326 455.396.262-49 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa iTUPiraNGa/Pa rEaliZar ESTUdo Social 07/10/2021 0,5 r$   125,91

1859 oUT 05/10/2021 Pa-ofi-
2021/05059

aldENir SilVa da 
rocHa S 88048 289.120.982-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 07/10/2021 0,5 r$   125,91

1860 oUT 05/10/2021 Pa-ofi-
2021/05059

JErUSa MaToS da 
SilVa S 116645 591.730.172-72 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdoS 
MUlTidiSciPliNarES 07/10/2021 0,5 r$   125,91

1861 oUT 05/10/2021 Pa-rEQ-
2021/10538

carloS laNdoaldo 
VENTUra dE aNdradE S 94749 042.863.514-83 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 08/10/2021 0,5 r$   125,91

1862 oUT 05/10/2021 Pa-MEM-
2021/35751

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo S 147303 430.089.762-04 aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo SEa BElEM/Pa oEiraS do Para/Pa

rEaliZar ViSiTa TEcNica Para 
acoMPaNHaMENTo doS 
SErVicoS dE MaNUTENcao 
PrEdial

13 a 
15/10/2021 2,5 r$   780,00

1863 oUT 05/10/2021 Pa-MEM-
2021/37326

PaUlo MarcElo dE 
araUJo HildEBraNdo S 48887 468.181.462-87 aNaliSTa 

JUdiciario

SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

BElEM/Pa ParaUaPEBaS
rEaliZar ViSToria NaS 
iNSTalacÕES ElETricaS E NaS 
PlaTaforMaS ElEVaToriaS

13 a 
15/10/2021 2,5 r$   780,03

1864 oUT 05/10/2021 Pa-MEM-
2021/36460

EdSoN GoNcalVES 
fErrEira S 94625 711.508.892-68 aUXiliar 

JUdiciario

SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

BElEM/Pa Baiao/Pa e aBaETETUBa/Pa

rEaliZar ViSiTa da 
PlaTaforMa dE PErcUrSo 
VErTical E SiSTEMa dE 
rEfriGEracao do forUM

13 a 
15/10/2021 2,5 r$   758,43

1865 oUT 05/10/2021 Pa-MEM-
2021/37220

Joao PaUlo PorTUGal 
dE faria S 116335 007.500.031-89 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa roNdoN do Para/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENcia

13 a 
14/10/2021 1,5 r$   456,57

1866 oUT 05/10/2021 Pa-MEM-
2021/37220

aNToNio EdEraldo 
ViEira dE SoUZa S 33480 254.397.232-34 oficial dE JUSTica 

aValiador MaraBa MaraBa/Pa roNdoN do Para/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

13 a 
14/10/2021 1,5 r$   456,57

1867 oUT 05/10/2021 Pa-ofi-
2021/04934

JoSE fErNaNdo 
fErrEira dE araUJo S 68667 646.318.502-72 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa cUrUca/Pa rEaliZar ESTUdoS 
MUlTidiSciPliNarES

13, 14 e 
15/10/2021 1,5 r$   399,33

1868 oUT 05/10/2021 Pa-ofi-
2021/04934

JErUSa MaToS da 
SilVa S 116645 591.730.172-72 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa cUrUca/Pa rEaliZar ESTUdoS 
MUlTidiSciPliNarES

13, 14 e 
15/10/2021 1,5 r$   377,73

1869 oUT 05/10/2021 Pa-MEM-
2021/37267

daNiElSoN corrEa 
lEiTE S 167355 997.954.002-82 aNaliSTa 

JUdiciario SoUrE SoUrE/Pa PoNTa dE PEdraS/Pa rEaliZar ESTUdo Social 14 a 
15/10/2021 1,5 r$   456,57

1870 oUT 06/10/2021 Sad-2021/00029
cHarlES liNdEMBErG 
croMWEll doS rEiS 
JUNior

S 181081 785.514.982-15 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa cUrioNoPoliS/Pa EScolTa E SEGUraNca dE 
MaGiSTrado

08 a 
22/10/2021 15 r$ 4.947,75

1871 oUT 06/10/2021 Sad-2021/00030 carloS oTaVio 
BaNdEira BarBoSa S 179183 304.180.032-20 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa EScolTa E SEGUraNca dE 

MaGiSTrado
14 a 
28/10/2021 15 r$ 4.890,51

1872 oUT 06/10/2021 Sad-2021/00032 EYMar da SilVa 
MESQUiTa S 148105 003.482.732-31 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa PriMaVEra/Pa EScolTa E SEGUraNca dE 

MaGiSTrado
14 a 
28/10/2021 15 r$ 4.890,51

1873 oUT 06/10/2021 Sad-2021/00031 EVaNdro GoMES 
MENEZES S 177105 694.828.612-72 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa EScolTa E SEGUraNca dE 

MaGiSTrado
14 a 
28/10/2021 15 r$ 4.890,51

1874 oUT 06/10/2021 Pa-MEM-
2021/37536

fraNciSco roNaldo 
dE araUJo S 14478 158.708.042-72 oficial dE JUSTica 

aValiador alTaMira alTaMira/Pa SENador JoSE Porfirio/Pa cUMPrir MaNdadoS
08 a 09, 13 a 
14, 21 a 22 e 
27 a 28/102021

6 r$ 1.883,52

1875 oUT 06/10/2021 Pa-MEM-
2021/37617

lUcaS rafaEl SaNTa 
BriGida dE carValHo S 174734 011.652.292-50 aSSESSor(a) dE 

JUiZ SaNTarEM NoVo SaNTarEM 
NoVo/Pa Sao Joao dE PiraBaS/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM 

aUdiENciaS 06/10/2021 0,5 r$   133,11

1876 oUT 07/10/2021 Pa-MEM-
2021/37580 iNEZ TriNdadE NUNES S 59293 398.210.722-91 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 13/10/2021 0,5 r$   133,11

1877 oUT 07/10/2021 Pa-MEM-
2021/37580

claUdia criSTiNa 
SardiNHa dE SoUZa S 6867-5 510.661.732-49 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 13/10/2021 0,5 r$   133,11

1878 oUT 07/10/2021 Pa-MEM-
2021/37413

aNdrE lUiZ filo-
crEao Garcia da 
foNSEca

M 36840 688.018.072-87 JUiZ dE dirEiTo caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa lUZia do Para/Pa rEaliZar aUdiENciaS 20 a 
21/10/2021 1,5 r$ 1.188,12

1879 oUT 07/10/2021 Pa-MEM-
2021/37413

Joao aroldo riBEiro 
NETo S 93009 021.803.811-90 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa lUZia do Para/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

20 a 
21/10/2021 1,5 r$   442,17

1880 oUT 07/10/2021 Pa-MEM-
2021/37413

raQUEl MoUra 
riBEiro S 144134 124.169.937-20 aSSESSor(a) dE 

JUiZ caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa lUZia do Para/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

20 a 
21/10/2021 1,5 r$   456,57

1881 oUT 07/10/2021 Pa-MEM-
2021/37773

aNToNio dE SoUZa 
ViaNa S 38430 195.209.302-30 oficial dE JUSTica 

aValiador iTaiTUBa iTaiTUBa/Pa Trairao/Pa cUMPrir MaNdadoS 8 a 14/10/2021 6,5 r$ 2.245,59

1882 oUT 07/10/2021 Pa-MEM-
2021/37689

Marcia aNdrEa 
aUGUSTo PErEira S 62871 587.093.392-

72,
aNaliSTa 
JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa cUrioNoPoliS/Pa rEaliZar ESTUdo 

PSicoSSocial 14/10/2021 0,5 r$   133,11

1883 oUT 07/10/2021 Pa-ofi-
2021/05213

caroliNa criSTiNa 
MaToS dE carValHo S 173380 006.336.372-03 aNaliSTa 

JUdiciario TUcUMa TUcUMa/Pa Sao fEliX do XiNGU/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 14/10/2021 0,5 r$   133,11

1884 oUT 07/10/2021 Pa-MEM-
2021/37867 iSaQUE BaTiSTa lEiTE S 25100 265.760.742-04 oficial dE JUSTica 

aValiador rio Maria rio Maria/Pa BaNNacH/Pa cUMPrir MaNdadoS 08 a 
09/10/2021 1,5 r$   513,81

1885 oUT 07/10/2021 Pa-MEM-
2021/37867

lHoaNa BarBoSa 
PErEira dE MiraNda S 144061 601.226.363-50 oficial dE JUSTica 

aValiador rio Maria rio Maria/Pa BaNNacH/Pa cUMPrir MaNdadoS 08 a 
09/10/2021 1,5 r$   513,81

1886 oUT 07/10/2021 Pa-MEM-
2021/37969

GilMara rodriGUES 
rocHa S 154491 656.591.712-49 oficial dE JUSTica 

aValiador NoVo ProGrESSo NoVo 
ProGrESSo/Pa alTaMira/Pa cUMPrir MaNdadoS 13 a 

30/10/2021 18 r$ 6.032,61

1887 oUT 07/10/2021 Pa-MEM-
2021/37984

JoSE GoMES dE araUJo 
filHo M 190471 047.347.416-62 JUiZ dE dirEiTo iTaiTUBa iTaiTUBa/Pa rUroPoliS/Pa rEaliZar aUdiENciaS 13 a 

15/10/2021 2,5 r$ 1.999,28

1888 oUT 07/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11166 VaNdESoN da SilVa S 186121 011.927.512-05 aSSESSor(a) dE 

JUiZ PriMaVEra PriMaVEra/Pa TErMo JUdiciario dE QUaTiPUrU/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

13 e 
14/10/2021 1 r$   266,22

1889 oUT 07/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11160

SaUlo SaraTY dE 
oliVEira S 91111 685.586.782-00 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 15/10/2021 0,5 r$   125,91

1890 oUT 08/10/2021 Sad-2021/00033 claUdio lUiS da SilVa 
caBral S 116467 575.815.682-53 aNaliSTa 

JUdiciario
SEcrETaria dE 
iNforMaTica BElEM/Pa SaNTarEM/Pa

iMPlaNTacao da NoVa 
SolUcao dE GErENciaMENTo 
dE rEdES SdWaN E aTiVacao 
doS NoVoS liNKS dE iNTErNET 
NoS forUNS

17 a 
31/10/2021 15 r$ 4.875,75

1891 oUT 08/10/2021 Pa-MEM-
2021/37999

ViTor da SilVa 
ToScaNo S 189251 096.965.764-12 aNaliSTa 

JUdiciario iTaiTUBa iTaiTUBa/Pa rUroPoliS/Pa rEaliZar aUdiENciaS 13 a 
15/10/2021 2,5 r$   780,03

1892 oUT 08/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11165 JoSE JocEliNo rocHa M 149080 008.892.724-50 JUiZ dE dirEiTo PriMaVEra PriMaVEra/Pa TErMo JUdiciario dE QUaTiPUrU/Pa rEaliZar aUdiENciaS 13 e 

14/10/2021 1 r$   753,92

1893 oUT 08/10/2021 Pa-MEM-
2021/37380

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo S 147303 430.089.762-04 aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo
SErVico dE 
MaNUTENcao PrEdial BElEM/Pa SaNTo aNToNio do TaUa/Pa

rEaliZar ViSiTa TEcNica Para 
rEcEBiMENTo doS SErVicoS 
dE MaNUTENcao PrEdial

18/10/2021 0,5 r$   133,11

1894 oUT 08/10/2021 Pa-MEM-
2021/37368

ValTEr MENdES 
fErrEira JUNior S 40320 319.233.482-72 aNaliSTa 

JUdiciario

SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

BElEM/Pa Sao fraNciSco do Para/Pa
rEaliZar ViSToria E 
lEVaNTaMENTo doS SErVicoS 
dE MaNUTENcao PrEdial

15/10/2021 0,5 r$   133,11

1895 oUT 08/10/2021 Pa-MEM-
2021/38275

GlaUcYllENE dE 
oliVEira MarQUES 
PariZoTTo

S 25941 267.869.232-91 oficial dE JUSTica 
aValiador

Vara aGraria dE 
caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa lUZia do Para/Pa cUMPrir MaNdadoS 13 a 

14/10/2021 1,5 r$   456,57

1896 oUT 08/10/2021 Pa-MEM-
2021/37993

raMoN QUEriNo 
SaNToS S 192775 709.349.832-91 aSSESSor(a) dE 

JUiZ iTaiTUBa iTaiTUBa/Pa rUroPoliS/Pa aUXiliar MaGiSTradoS EM 
aToS ProcESSUaiS

13 a 
15/10/2021 2,5 r$   780,03

1897 oUT 08/10/2021 Pa-ofi- SilVaNa aZEVEdo S 88072 734.331.102-63 aNaliSTa aBaETETUBa aBaETETUBa/Pa iGaraPE Miri/Pa rEaliZar ESTUdoS SociaiS 14, 15, 21 e 2 r$   532,44
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2021/05207 SaNToS JUdiciario 22/10/2021

1898 oUT 13/10/2021 Pa-MEM-
2021/38191

EVaNdro lUiZ BaTiSTa 
SaloMao S 15016 086.449.422-04 oficial dE JUSTica 

aValiador alENQUEr alENQUEr/Pa cUrUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 14 a 
17/10/2021 3,5 r$ 1.217,97

1899 oUT 13/10/2021 Sad-2021/00034 EdUardo BrUNo alVES 
riBEiro S 181153 862.571.702-06 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa acara/Pa EScolTa E SEGUraNca dE 

MaGiSTrado
18/10 a 
01/11/2021 15 r$ 4.890,51

1900 oUT 13/10/2021 Pa-MEM-
2021/38305

PaUlo SErGio 
fErNaNdES S 144738 081.112.978-07 aNaliSTa 

JUdiciario ParaGoMiNaS ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo 
PSicoSSocial 21/10/2021 0,5 r$   133,11

1901 oUT 13/10/2021 Pa-MEM-
2021/37988

EdVaNdro 
NaSciMENTo SaNToS c --- 629.169.392-53 colaBorador iTaiTUBa iTaiTUBa/Pa rUroPoliS/Pa

aUXiliar MaGiSTrado Na 
ElaBoracao dE dEciSoES E 
dESPacHoS E Na aNaliSE 
ProcESSUal

13 a 
15/10/2021 2,5 r$   951,75

1902 oUT 13/10/2021 Pa-MEM-
2021/37884

aNaidiS do Socorro 
da SilVa TaVarES S 88137 572.018.972-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 21/10/2021 0,5 r$   133,11

1903 oUT 13/10/2021 Pa-MEM-
2021/37884

claUdia criSTiNa 
SardiNHa dE SoUZa S 68675 510.661.732-49 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 21/10/2021 0,5 r$   133,11

1904 oUT 13/10/2021 Pa-MEM-
2021/37884 iNEZ TriNdadE NUNES S 59293 398.210.722-91 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 21/10/2021 0,5 r$   133,11

1905 oUT 13/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11186

MarcElo faBio 
SaldaNHa da SilVa 
doS SaNToS

S 169498 951.413.242-49 oficial dE JUSTica 
aValiador aNaJaS aNaJaS/Pa BElEM/Pa oBTEr cErTificacao diGiTal 13 a 

15/10/2021 2,5 r$   780,03

1906 oUT 13/10/2021 Pa-MEM-
2021/38599

odENilSoN cardoSo 
dE oliVEira c --- 587.149.012-34 cEdido Sao MiGUEl do GUaMa Sao MiGUEl do 

GUaMa/Pa iriTUia/Pa coNdUZir VEicUlo oficial 
diSPoNiBiliZado a SErVidor 14/10/2021 0,5 r$   190,35

1907 oUT 13/10/2021 Pa-MEM-
2021/38675

SaNdra da SilVa 
ViEira S 78778 942.747.381-91 aNaliSTa 

JUdiciario alTaMira alTaMira/Pa BraSil NoVo/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 14/10/2021 0,5 r$   125,91

1908 oUT 13/10/2021 Pa-MEM-
2021/38312

claUdia SadEcK 
BUrlaMaQUi S 62537 559.291.412-15 aNaliSTa 

JUdiciario

SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

BElEM/Pa Sao fraNciSco do Para/Pa
rEaliZar ViSToria Para 
aTENdEr dEMaNda da diViSao 
dE MaNUTENcao

15/10/2021 0,5 r$   133,11

1909 oUT 14/10/2021 Sad-2021/00035 aNdErSoN PiNHEiro 
da SilVa, S 177130 747.740.002-30 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 18 a 

22/10/2021 4,5 r$ 1.426,95

1910 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/38090

Maria aNGElica dE 
aSSiS SoarES S 195286 671.638.316-68 aNaliSTa 

JUdiciario doM EliSEU doM EliSEU/Pa UliaNoPoliS/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 15/10/2021 0,5 r$   133,11

1911 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/38090

rUBEilToN GUilHErME 
SalES S 69310 577.377.542-53 aNaliSTa 

JUdiciario doM EliSEU doM EliSEU/Pa UliaNoPoliS/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 15/10/2021 0,5 r$   133,11

1912 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/38609

ENiValdo rEiS da 
SilVa S 193925 490.379.352-49 rEQUiSiTado BraGaNca BraGaNca/Pa TracaUaTEUa/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial 
Para TraNSPorTE dE 
MaGiSTrado

14/10/2021 0,5 r$   190,35

1913 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/37882

cElio roBErTo da 
SilVa lEao S 163007 630.341.742-68 aNaliSTa 

JUdiciario acara acara/Pa BElEM/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial a 
diSPoSicao dE TESTEMUNHa 
QUE ira colHEr dEPoiMENTo 
ESPEcial

15/10/2021 0,5 r$   133,11

1914 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/38611

NaTalia MESQUiTa 
loPES S 195791 948.970.692-20 aUXiliar 

JUdiciario JacarEacaNGa JacarEacaNGa/Pa iTaiTUBa/Pa
fiNaliZar a MiGracao dE 
ProcESSoS fiSicoS Ja 
MiGradoS No PJE

17 a 
23/10/2021 6,5 r$ 2.188,35

1915 oUT 14/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11238

carloS laNdoaldo 
VENTUra dE aNdradE S 94749 042.863.514-83 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 19/10/2021 0,5 r$   125,91

1916 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/35086

ViViaNE rodriGUES 
PErEira S 173193 660.581.712-53 aNaliSTa 

JUdiciario SaNTarEM SaNTarEM/Pa PraiNHa/Pa rEaliZar ESTUdo Social 18 a 
22/10/2021 4,5 r$ 1.390,95

1917 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/35086

JoSEfa aNToNia dE 
SoUSa dUTra S 59900 210.817.272-68 aNaliSTa 

JUdiciario SaNTarEM SaNTarEM/Pa PraiNHa/Pa rEaliZar ESTUdo Social 18 a 
22/10/2021 4,5 r$ 1.426,95

1918 oUT 14/10/2021 Pa-MEM- iraN JoSE rodriGUES S 32484 614.185442-72 oficial dE JUSTica SaNTarEM SaNTarEM/Pa MoJUi doS caMPoS E BElTErra/Pa cUMPrir MaNdadoS 18 a 2,5 r$   780,03

2021/38460 JUNior aValiador 20/10/2021

1919 oUT 14/10/2021 Pa-ofi-
2021/05202

raiMUNda do 
Socorro fErrEira da 
SilVa

S 65943 303.082.322-91 aNaliSTa 
JUdiciario aBaETETUBa aBaETETUBa/Pa iGaraPE-Miri/Pa rEaliZar ESTUdo Social 14, 15, 21 e 

22/10 2 r$   532,44

1920 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/38322

PaUlo MarcElo dE 
araUJo HildEBraNdo S 48887 468.181.462-87 aNaliSTa 

JUdiciario

SErVico dE 
MaNUTENcao dE 
EQUiPaMENToS E 
iNSTalacoES

BElEM/Pa caNaa doS caraJaS/Pa dar iNicio aoS SErVicoS dE 
MaNUTENcao PrEdial

19 a 
23/10/2021 4,5 r$ 1.484,19

1921 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/38509

EliZaBETH criSTiNa 
NaSciMENTo BraNcH S 116777 433.428.842-15 aNaliSTa 

JUdiciario TUcUrUi TUcUrUi/Pa PacaJa E aNaPU/Pa
rEaliZar ESTUdoS SociaiS E 
ProcEdiMENTo dE dEPoiMENTo 
ESPEcial

19 a 
22/10/2021 3,5 r$ 1.074,69

1922 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/38619

GEiSoN doS aNJoS 
SilVa MarQUES S 194760 022.053.282-63 aSSESSor(a) dE 

JUiZ JacarEacaNGa JacarEacaNGa/Pa iTaiTUBa/Pa MiGracao dE ProcESSoS 
fiSicoS Ja MiGradoS No PJE

17 a 
23/10/2021 6,5 r$ 2.188,35

1923 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/38938 JoYcE da SilVa araUJo S 59285 655.985.712-34 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 18 e 
25/10/2021 1 r$   266,22

1924 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/38938

JoSiElMa frEiTaS 
MiraNda S 160580 664.634.912-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 18 e 
25/10/2021 1 r$   266,22

1925 oUT 14/10/2021 Pa-MEM-
2021/36437

aMarildo JoSE 
MaZUTTi M 60135 443.147.100-63 JUiZ dE dirEiTo Vara aGraria dE 

MaraBa MaraBa/Pa GoiaNESia do Para/Pa rEaliZar aUdiENciaS 19 a 
20/10/2021 1,5 r$ 1.188,12

1926 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/37231

Joao PaUlo PorTUGal 
dE fariaS S 116335 007.500.031-89 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa GoiaNESia do Para/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

19 a 
20/10/2021 1,5 r$   456,57

1927 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/37231

roBErTo GilSoN 
PErEira dE SoUZa S 57142 375.446.592-91 oficial dE JUSTica 

aValiador MaraBa MaraBa/Pa GoiaNESia do Para/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

19 a 
20/10/2021 1,5 r$   442,17

1928 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/38549

carloS ViEira da 
SilVa JUNior S 105015 054.724.898-90 oficial dE JUSTica 

aValiador iTaiTUBa iTaiTUBa/Pa Trairao/Pa cUMPrir MaNdadoS 18 a 
19/10/2021 1,5 r$   456,57

1929 oUT 15/10/2021 Pa-ofi-
2021/05323 alacY PENa dE SoUSa S 48984 377.650.192-87 oficial dE JUSTica 

ad Hoc SaNTa lUZia do Para  SaNTa lUZia do 
Para/Pa cacHoEira do Piria/Pa cUMPrir MaNdadoS 18 a 

20/10/2021 2,5 r$   780,03

1930 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/39103 JoYcE da SilVa araUJo S 59285 655.985.712-34 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa cUrUca/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 19/10/2021 0,5 r$   133,11

1931 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/39103

JoSiElMa frEiTaS 
MiraNda S 160580 664.634.912-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa cUrUca/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 19/10/2021 0,5 r$   133,11

1932 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/38534

daNiElSoN corrEa 
lEiTE S 167355 997.954.002-82 aNaliSTa 

JUdiciario SoUrE SoUrE/Pa SalVaTErra/Pa rEaliZar ESTUdo dE Social 21, 22,25 e 
26/11/2021 2 r$   532,44

1933 oUT 15/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11302

SaUlo SaraTY dE 
oliVEira S 91111 685.586.782-00 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 22/10/2021 0,5 r$   125,91

1934 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/39087

TaciaNa VicENTE 
araUJo S 59064 598.069.822-15 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa NoVa iPiXUNa/Pa
rEaliZar ViSiTa doMiciliar 
Para ElaBoracao dE ESTUdo 
dE caSo

18/10/2021 0,5 r$   133,11

1935 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/37469

aNdrE lUiZ filo-
crEao Garcia da 
foNSEca

M 36840 688.018.072-87 JUiZ dE dirEiTo caSTaNHal caSTaNHal/Pa SalVaTErra/Pa rEaliZar aUdiENciaS 25 a 
26/10/2021 1,5 r$ 1.188,12

1936 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/37469

Joao aroldo riBEiro 
NETo S 93009 021.803.811-90 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SalVaTErra/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

24 a 
26/10/2021 2,5 r$   822,87

1937 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/37469

raQUEl MoUra 
riBEiro S 144134 124.169.937-20 aSSESSor(a) dE 

JUiZ caSTaNHal caSTaNHal/Pa SalVaTErra/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

24 a 
26/10/2021 2,5 r$   837,27

1938 oUT 15/10/2021 Pa-ofi-
2021/05373 EricK coSTa fiGUEira M 83097 564.310.822-49 JUiZ dE dirEiTo afUa afUa/Pa cHaVES/Pa rEaliZar aUdiENciaS E aToS 

ProcESSUaiS
17 a 
23/10/2021 6,5 r$ 5.358,40

1939 oUT 15/10/2021 Pa-ofi-
2021/05373

rUBEilToN GUilHErME 
SalES S 149985 008.697.092-59

cHEfE da UNidadE 
local dE 
arrEcadacao

afUa afUa/Pa cHaVES/Pa
aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS E aToS 
ProcESSUaiS

17 a 
23/10/2021 6,5 r$ 2.188,35
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1940 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/39106

PaUlo roBErTo 
rodriGUES cEciM S 10650 147.245.702-10 aUXiliar 

JUdiciario
diViSao dE 
TraNSPorTES BElEM/Pa caNaa doS caraJaS/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial 
Para SErVidor da SEcrETaria 
dE ENGENHaria E arQUiTETUra

19 a 
23/10/2021 4,5 r$ 1.455,39

1941 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/39133

MaNUEla do Socorro 
oliVEira fErrEira S 130435 713.283.272-72 aNaliSTa 

JUdiciario ParaGoMiNaS ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdoS 
PSicoSSociaiS

18 a 
20/10/2021 2,5 r$   780,03

1942 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/39133

daNiElE aZEVEdo 
MElo E SoUZa S 172740 917.988.172-68 aNaliSTa 

JUdiciario ParaGoMiNaS ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdoS 
PSicoSSociaiS

18 a 
20/10/2021 2,5 r$   780,03

1943 oUT 15/10/2021 Pa-MEM-
2021/37381

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo S 147303 430.089.762-04 aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo

SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

BElEM/Pa BrEVES/Pa
rEaliZar lEVaNTaMENTo daS 
NEcESSidadES dE 
MaNUTENcao PrEdial

19 a 
22/10/2021 3,5 r$ 1.103,49

1944 oUT 15/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11467 JoSE JocEliNo rocHa M 149080 008.892.724-50 JUiZ dE dirEiTo PriMaVEra PriMaVEra/Pa TErMo JUdiciario dE QUaTiPUrU/Pa rEaliZar aUdiENciaS 19 e 

21/10/2021 1 r$   753,92

1945 oUT 15/10/2021 Pa-ofi-
2021/05294

aldENir SilVa da 
rocHa S 88048 289.120.982-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa cUrUca/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 19/10/2021 0,5 r$   125,91

1946 oUT 18/10/2021 Sad-2021/00036 clEMENTiNo SilVa dE 
liMa S 37360 248.234.492-15 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa cUrioNoPoliS/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 22/10 a 

01/11/2021 11 r$ 3.596,67

1947 oUT 18/10/2021 Sad-2021/00037 Joao alfrEdo ViaNa 
dE MElo E SilVa S 114693 305.784.422-72 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa SaNTaNa do araGUaia/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 24/10 a 

02/11/2021 9,5 r$ 3.273,21

1948 oUT 18/10/2021 Sad-2021/00037 THiaGo NoGUEira 
alVES S 177091 715.132.562-20 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa SaNTaNa do araGUaia/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 24/10 a 

02/11/2021 9,5 r$ 3.273,21

1949 oUT 18/10/2021 Sad-2021/00037 THYaGo alMEida doS 
SaNToS S 166421 817.587.152-00 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa SaNTaNa do araGUaia/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 24/10 a 

02/11/2021 9,5 r$ 3.273,21

1950 oUT 18/10/2021 Sad-2021/00037 ToNi carloS MiraNda 
dE SoUZa S 170976 425.771.282-15 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa SaNTaNa do araGUaia/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 24/10 a 

02/11/2021 9,5 r$ 3.273,21

1951 oUT 18/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11468 VaNdESoN da SilVa S 186121 011.927.512-05 aSSESSor(a) dE 

JUiZ PriMaVEra PriMaVEra/Pa TErMo JUdiciario dE QUaTiPUrU/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

19 e 
21/10/2021 1 r$   266,22

1952 oUT 18/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11271

lUiS GoNZaGa aGUiar 
dE SoUZa filHo S 42690 620.027.162-34 oficial dE JUSTica 

aValiador
coNcEicao do 
araGUaia

coNcEicao do 
araGUaia/Pa florESTa do araGUaia/Pa cUMPrir MaNdadoS 19 a 

22/10/2021 3,5 r$ 1.103,49

1953 oUT 18/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11271

rENildo alVES doS 
SaNToS S 14699 244.269.702-53 aGENTE dE 

SEGUraNca
coNcEicao do 
araGUaia

coNcEicao do 
araGUaia/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial 
Para TraNSPorTE dE SErVidor

19 a 
22/10/2021 3,5 r$ 1.103,49

1955 oUT 18/10/2021 Pa-ofi-
2021/05367

aldENir SilVa da 
rocHa S 88048 289.120.982-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao fraNciSco do Para/Pa rEaliZar ProcEdiMENTo dE 
dEPoiMENTo ESPEcial 20/10/2021 0,5 r$   125,91

1956 oUT 18/10/2021 Pa-MEM-
2021/38976 JoYcE da SilVa araUJo S 59285 655.985.712-34 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 22/10/2021 0,5 r$   133,11

1957 oUT 18/10/2021 Pa-MEM-
2021/38976

JoSiElMa frEiTaS 
MiraNda S 160580 664.634.912-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 22/10/2021 0,5 r$   133,11

1958 oUT 18/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11452

aNToNio fraNciSco 
Gil BarBoSa M 37850 226.250.203-00 JUiZ dE dirEiTo ViGia ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/Pa

rEaliZar aToS ProcESSUaiS E 
rESolUcao dE PENdENciaS 
adMiNiSTraTiVaS

20/10/2021 0,5 r$   376,96

1959 oUT 18/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11452

daVid SEBaSTiao lEal 
alBUQUErQUE c --- 872.527.322-15 cEdido ViGia ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/Pa

aUXiliar MaGiSTrado EM aToS 
ProcESSUaiS E rESolUcao dE 
PENdENciaS adMiNiSTraTiVaS

20/10/2021 0,5 r$   190,35

1960 oUT 18/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11452

EriKa PriScila SoUSa 
da SilVa S 152251 853.545.972-34 aNaliSTa 

JUdiciario ViGia ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/Pa
aUXiliar MaGiSTrado EM aToS 
ProcESSUaiS E rESolUcao dE 
PENdENciaS adMiNiSTraTiVaS

20/10/2021 0,5 r$   133,11

1961 oUT 18/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11452

aNToNio do ESPiriTo 
SaNTo SiQUEira SilVa c --- 147.893.292-91 cEdido ViGia ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial 
Para TraNSPorTE dE 
MaGiSTrado E SErVidorES

20/10/2021 0,5 r$   190,35

1962 oUT 19/10/2021 Sad-2021/00039 MarcElo da SilVa 
lEal S 79570 591.892.402-78 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa MocaJUBa/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 24/10 a 

07/11/2021 15 r$ 5.004,99

1963 oUT 19/10/2021 Sad-2021/00038 adEMir BaSToS liMa S 59137 372.291.172-91 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 2 5a 
29/10/2021 4,5 r$ 1.426,95

1964 oUT 19/10/2021 Pa-MEM-
2021/38665

HEroNildES MarQUES 
BarBoSa S 166014 682.874.532-91 aNaliSTa 

JUdiciario SoUrE SoUrE/Pa PoNTa dE PEdraS/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial
21 a 30, 26 a 
28/10, 03 a 
05/11/2021

7,5 r$ 2.397,33

1965 oUT 19/10/2021 Pa-MEM-
2021/38781

Marcia aNdrEa 
aUGUSTo PErEira S 191817 838.681.782-87 rEQUiSiTado Sao GEraldo do 

araGUaia
Sao GEraldo do 
araGUaia Picarra/Pa rEaliZar ESTUdo Social 26/10/2021 0,5 r$   190,35

1966 oUT 19/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11523

GilSoN MorEira 
aNGEliM S 192589 279.171.003-59 rEQUiSiTado BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa rEaliZar ESTUdo 

PSicoSSocial 19/10/2021 0,5 r$   190,35

1967 oUT 19/10/2021 Pa-MEM-
2021/38966 JoYcE da SilVa araUJo S 59285 655.985.712-34 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 26/10/2021 0,5 r$   133,11

1968 oUT 19/10/2021 Pa-MEM-
2021/38966

JoSiElMa frEiTaS 
MiraNda S 160580 664.634.912-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 26/10/2021 0,5 r$   133,11

1969 oUT 19/10/2021 Pa-ofi-
2021/05411

aldENir SilVa da 
rocHa S 88048 289.120.982-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 21/10/2021 0,5 r$   125,91

1970 oUT 19/10/2021 Pa-ofi-
2021/05411

JErUSa MaToS da 
SilVa S 116645 591.730.172-72 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 21/10/2021 0,5 r$   125,91

1971 oUT 19/10/2021 Pa-MEM-
2021/39120

ENiValdo rEiS da 
SilVa S 193925 490.379.352-49 rEQUiSiTado BraGaNca/Pa BraGaNca/Pa aUGUSTo corrEa/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial 
Para EQUiPE QUE rEaliZar 
ESTUdo PSicoSSocial

21/10/2021 0,5 r$   190,35

1972 oUT 19/10/2021 Pa-MEM-
2021/39114

ENiValdo rEiS da 
SilVa S 193925 490.379.352-49 rEQUiSiTado BraGaNca/Pa BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial 
Para EQUiPE QUE rEaliZar 
ESTUdo PSicoSSocial

19/10/2021 0,5 r$   190,35

1973 oUT 19/10/2021 Pa-MEM-
2021/39396

fraNciSco VEcio dE 
araUJo S 42720 078.149.683-72 aNaliSTa 

JUdiciario
NUclEo dE GESTao dE 
coNfliToS fUNdiarioS BElEM/Pa SaNTa lUZia do Para/Pa coMParEcEr a aUdiENcia dE 

iNSTrUcao E JUlGaMENTo
20 a 
21/10/2021 1,5 r$   456,57

1973a oUT 19/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11521

GilSoN MorEira 
aNGEliM S 192589 279.171.003-59 rEQUiSiTado BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa rEaliZar ESTUdo 

PSicoSSocial 21/10/2021 0,5 r$   190,35

1974 oUT 19/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11413

MariNa NoGUEira dE 
BarroS SEQUEira S 170747 826.968.022-20 aNaliSTa 

JUdiciario BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa rEaliZar ESTUdoS 
PSicoSSociaiS 19/10/2021 0,5 r$   133,11

1975 oUT 20/10/2021 Pa-MEM-
2021/38766 JoYcE da SilVa araUJo S 59285 655.985.712-34 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 20/10/2021 0,5 r$   133,11

1976 oUT 20/10/2021 Pa-MEM-
2021/38766

JoSiElMa frEiTaS 
MiraNda S 160580 664.634.912-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 20/10/2021 0,5 r$   133,11

1977 oUT 20/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11422

MariNa NoGUEira dE 
BarroS SEQUEira S 170747 826.968.022-20 aNaliSTa 

JUdiciario BraGaNca BraGaNca/Pa aUGUSTo corrEa/Pa rEaliZar ESTUdo 
PSicoSSocial 21/10/2021 0,5 r$   133,11

1978 oUT 20/10/2021 Pa-MEM-
2021/39255

ValTEr MENdES 
fErrEira JUNior S 40320 319.233.482-72 aNaliSTa 

JUdiciario

SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

BElEM/Pa Garrafao do NorTE/Pa, oUrEM/Pa 
e caPiTao Poco/Pa

rEcEBEr E ViSToriar oS 
SErVicoS dE MaNUTENcao 
PrEdial

26 a 
28/10/2021 2,5 r$   780,03

1979 oUT 20/10/2021 Pa-MEM-
2021/39619

carla criSTiNa dE 
SoUZa ESTEVES S 168653 788.709.502-63 aNaliSTa 

JUdiciario caMETa caMETa/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 27 a 
28/10/2021 1,5 r$   456,57

1980 oUT 20/10/2021 Pa-MEM-
2021/39796

JoSE GoMES dE araUJo 
filHo M 190471 047.347.416-62 JUiZ dE dirEiTo iTaiTUBa iTaiTUBa/Pa rUroPoliS/Pa rEaliZar aUdiENciaS 25 a 29/10 e 02 

a 06/11/2121 9 r$ 7.357,68

1981 oUT 20/10/2021 Pa-MEM-202/39800 raMoN QUEriNo 
SaNToS S 192775 709.349.832-91 aSSESSor(a) dE 

JUiZ iTaiTUBa iTaiTUBa/Pa rUroPoliS/Pa aUXiliar MaGiSTradoS EM 
aToS ProcESSUaiS

25 a 29/10 e 02 
a 06/11/2121 9 r$ 2.968,38

1982 oUT 20/10/2021 Pa-MEM-
2021/40089

lHoaNa BarBoSa 
PErEira dE MiraNda S 14401 601.226.363-50 oficial dE JUSTica 

aValiador rio Maria rio Maria/Pa BaNNacH/Pa cUMPrir MaNdadoS 21/10/2021 0,5 r$   133,11

1983 oUT 20/10/2021 Pa-MEM-
2021/40023

daNiElE dE SoUZa 
TorrES MarTiNS S 134813 733.321.782-53 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa caNaa doS caraJaS/Pa rEaliZar ESTUdo Social 21 a 
22/10/2021 1,5 r$   456,57

1984 oUT 20/10/2021 Pa-ofi- aNToNio fErNaNdo dE M 82694 637.188.802-10 JUiZ dE dirEiTo alTaMira alTaMira/Pa aNaPU/Pa rEaliZar aUdiENciaS 21/10 e 1 r$   753,92
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2021/04470 carValHo Vilar 10/11/2021

1985 oUT 20/10/2021 Pa-ofi-
2021/04470

Elcia BETaNia SoUSa 
SilVa oliVEira S 127167 443.506.942-34 aSSESSor(a) dE 

JUiZ alTaMira alTaMira/Pa aNaPU/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

21/10 e 
10/11/2021 1 r$   266,22

1986 oUT 20/10/2021 Pa-ofi-
2021/04470

dElicio Praca 
NaSciMENTo da SilVa S 15059 261.810.882-53 aGENTE dE 

SEGUraNca alTaMira alTaMira/Pa aNaPU/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

21/10 e 
10/11/2021 1 r$   251,82

1987 oUT 21/10/2021 Sad-2021/00040 roBErTo SErGio da 
SilVa caSTro S 174106 707.995.202-68 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa caMETa/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 25 a 

29/10/2021 4,5 r$ 1.426,95

1988 oUT 21/10/2021 Sad-2021/00040 SidNEY aUGUSTo 
MorEira dE SoUZa S 114782 601.833.732-00 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa caMETa/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 25 a 

29/10/2021 4,5 r$ 1.426,95

1989 oUT 21/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11239

carloS laNdoaldo 
VENTUra dE aNdradE S 94749 042.863.514-83 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 21/10/2021 0,5 r$   125,91

1990 oUT 21/10/2021 Pa-MEM-
2021/38591

Marcia aNdrEa 
aUGUSTo PErEira S 62871 587.093.392-72 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa caNaa doS caraJaS/Pa rEaliZar ESTUdo 
PSicoSSocial

21 a 
22/10/2021 1,5 r$   456,57

1991 oUT 21/10/2021 Pa-MEM-
2021/39216

GlaUcYllENE dE 
oliVEira MarQUES 
PariZoTTo

S 25941 267.869.232-91 oficial dE JUSTica 
aValiador caSTaNHal caSTaNHal/Pa caMETa/Pa cUMPrir MaNdadoS 21 a 

23/10/2021 2,5 r$   837,27

1992 oUT 21/10/2021 Pa-MEM-
2021/39144-B

EdSoN GUilHErME 
MorEira liMa frEiTaS S 189227 036.339.171-10 oficial dE JUSTica 

aValiador UrUara UrUara/Pa PlacaS/Pa cUMPrir MaNdadoS 22/10/2021 0,5 r$   133,11

1993 oUT 21/10/2021 Pa-MEM-
2021/39524

aNaidiS do Socorro 
da SilVa TaVarES S 88137 572.018.972-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo Social 22/10/2021 0,5 r$   133,11

1994 oUT 21/10/2021 Pa-MEM-
2021/39524

claUdia criSTiNa 
SardiNHa dE SoUZa S 6867-5 510.661.732-49 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo Social 22/10/2021 0,5 r$   133,11

1995 oUT 21/10/2021 Pa-MEM-
2021/39524 iNEZ TriNdadE NUNES S 59293 398.210.722-91 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo Social 22/10/2021 0,5 r$   133,11

1996 oUT 21/10/2021 Pa-MEM-
2021/39524

aldENir SilVa da 
rocHa S 88048 289.120.982-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo Social 22/10/2021 0,5 r$   125,91

1997 oUT 21/10/2021 Pa-MEM-
2021/39524

JErUSa MaToS da 
SilVa S 88048 591.730.172-72 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo Social 22/10/2021 0,5 r$   125,91

1998 oUT 21/10/2021 Pa-ofi-
2021/05494

roNNEY carValHo doS 
SaNToS S 91103 003.624.281-07 oficial dE JUSTica 

aValiador
coNcEicao do 
araGUaia/Pa

coNcEicao do 
araGUaia/Pa SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 22 a 

23/09/2021 1,5 r$   513,81

1999 oUT 21/10/2021 Pa-MEM-
2021/39798

EdVaNdro 
NaSciMENTo SaNToS c --- 629.169.392-53 colaBorador iTaiTUBa iTaiTUBa/Pa JacarEacaNGa/Pa

aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS E aToS 
JUriSdicioNaiS

25 a 29/10 e 02 
a 06/11/2021 9 r$ 3.426,30

2000 oUT 21/10/2021 Pa-ofi-
2021/05387

roNNEY carValHo doS 
SaNToS S 91103 003.624.281-07 oficial dE JUSTica 

aValiador
coNcEicao do 
araGUaia/Pa

coNcEicao do 
araGUaia/Pa florESTa do araGUaia/Pa cUMPrir MaNdadoS 25 a 

29/10/2021 4,5 r$ 1.426,95

2001 oUT 21/10/2021 Pa-MEM-
2021/37383

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo S 147303 430.089.762-04 aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo
SErVico dE 
MaNUTENcao PrEdial BElEM/Pa caMETa/Pa e aBaETETUBa/Pa acoMPaNHar oS SErVicoS dE 

MaNUTENcao PrEdial
26 a 
28/10/2021 2,5 r$   780,03

2002 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/39148

ViViaNE rodriGUES 
PErEira S 173193 660.581.712-53 aNaliSTa 

JUdiciario SaNTarEM SaNTarEM/Pa JUrUTi/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 26 a 
28/10/2021 2,5 r$   758,43

2004 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/39924

PaUlo roBErTo 
rodriGUES cEciM S 10650 147.245.702-10 aUXiliar 

JUdiciario
diViSao dE 
TraNSPorTES BElEM/Pa Garrafao do NorTE/Pa, oUrEM/Pa 

e caPiTao Poco/Pa
26 a 
28/10/2021 2,5 r$   758,43

2005 oUT 22/10/2021 Pa-ofi-
2021/05416

aldENir SilVa da 
rocHa S 88048 289.120.982-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao doMiNGoS do caPiM/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 26/10/2021 0,5 r$   125,91

2006 oUT 22/10/2021 Sad-2021/00042 aNdErSoN MaGNo 
PiEdadE S 114715 425.596.262-68 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 28/10 a 

11/11/2021 15 r$ 4.947,75

2007 oUT 22/10/2021 Sad-2021/00041 JailSoN roBErTo 
NUNES da SilVa S 181455 576.925.482-34 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 28/10 a 

11/11/2021 15 r$ 4.947,75

2008 oUT 22/10/2021 Pa-MEM- cElia rEGiNa dE liMa M 9407 183.955.382-00 PrESidENTE PrESidENcia BElEM/Pa rEcifE/PE ParTiciPar dE rEUNiao do 
coNSElHo doS TriBUNaiS dE 03 a 3,5 r$ 3.383,23

2021/37590 PiNHEiro JUSTica do BraSil 06/11/2021

2009 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/37590

Maria dE faTiMa 
alVES da SilVa M 60127 258.137.062-91 JUiZ(a) aUXiliar PrESidENcia BElEM/Pa rEcifE/PE

acoMPaNHa a 
dESEMBarGadora a EXMa. Sr 
PrESidENTE Na rEUNiao do 
coNSElHo doS TriBUNaiS dE 
JUSTica do BraSil

03 a 
06/11/2021 3,5 r$ 3.383,23

2010 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/37590

BrUNa caroliNE 
GoNcalVES cHaVES S 73342 517.265.722-34 cHEfE do GaBiNEE 

da PrESidENcia PrESidENcia BElEM/Pa rEcifE/PE

acoMPaNHa a 
dESEMBarGadora a EXMa. Sr 
PrESidENTE Na rEUNiao do 
coNSElHo doS TriBUNaiS dE 
JUSTica do BraSil

03 a 
06/11/2021 3,5 r$ 1.783,52

2011 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/39760

aMarildo JoSE 
MaZUTTi M 60135 443.147.100-63 JUiZ dE dirEiTo MaraBa MaraBa/Pa roNdoN do Para/Pa rEaliZar aUdiENciaS 03 a 

04/11/2021 1,5 r$ 1.188,12

2012 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/40116 JoYcE da SilVa araUJo S 59285 655.985.712-34 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 28/10/2021 0,5 r$   133,11

2013 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/40116

JoSiElMa frEiTaS 
MiraNda S 160580 664.634.912-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 28/10/2021 0,5 r$   133,11

2014 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/36663

GlaUcYllENE dE 
oliVEira MarQUES 
PariZoTTo

S 25941 267.869.232-91 oficial dE JUSTica 
aValiador caSTaNHal caSTaNHal/Pa TailaNdia/Pa cUMPrir MaNdadoS 26 a 

28/10/2021 2,5 r$   780,03

2015 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/40296

ilKiMY aParEcida 
PaiXao MENdES S 131237 636.492.682-72 aNaliSTa 

JUdiciario ParaGoMiNaS ParaGoMiNaS/Pa aUrora do Para/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 27/10/2021 0,5 r$   125,91

2016 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/40211

WaldEcY da lUZ 
corrEa c --- 329.681.322-53 colaBorador coord. MiliTar BElEM/Pa caMETa/Pa rEaliZar lEVaNTaMENTo dE 

SEGUraNca
25 a 
29/10/2021 4,5 r$ 1.713,15

2017 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/40283

aNToNio JoSE doS 
SaNToS M 82708 532.296.145-34 JUiZ dE dirEiTo Sao GEraldo do 

araGUaia
Sao GEraldo do 
araGUaia Picarra/Pa rEaliZar aUdiENciaS 26/10/2021 0,5 r$   376,96

2018 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/40283

GEiSiaNE doS rEiS 
filHo rodriGUES S 162558 002.601.292-83 aSSESSor(a) dE 

JUiZ
Sao GEraldo do 
araGUaia

Sao GEraldo do 
araGUaia Picarra/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 

aUdiENciaS 26/10/2021 0,5 r$   133,11

2019 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/40283

EUZiaNE PErEira da 
SilVa S 151041 698.241.692-53 rEQUiSiTado Sao GEraldo do 

araGUaia
Sao GEraldo do 
araGUaia Picarra/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 

aUdiENciaS 26/10/2021 0,5 r$   133,11

2020 oUT 22/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11745

aNdrEa Girard da 
SilVa alVES S 152111 884.897.362-00 aNaliSTa 

JUdiciario caPaNEMa/Pa caPaNEMa/Pa SaNTarEM NoVo/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 28/10/2021 0,5 r$   133,11

2021 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/37623-B

PaUlo MarcElo dE 
araUJo HildEBraNdo S 48887 468.181.462-87 aNaliSTa 

JUdiciario

SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

BElEM/Pa cacHoEira do Piria/Pa

ViSiTa TEcNica Para 
acoMPaNHaMENTo doS 
SErVicoS dE MaNUTENcao 
PrEdial

04 a 
05/11/2021 1,5 r$   456,57

2022 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/38468

iraN JoSE rodriGUES 
JUNior S 32484 614.185.442-72 oficial dE JUSTica 

aValiador SaNTarEM SaNTarEM/Pa BElTErra/Pa cUMPrir MaNdadoS 28 a 
29/10/2021 1,5 r$   456,57

2023 oUT 22/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11543

SaUlo SaraTY dE 
oliVEira S 91111 685.586.782-00 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 01/11/2021 0,5 r$   125,91

2024 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/38111

MaNUEl carloS dE 
JESUS Maria M 113255 134.796.168-28 JUiZ dE dirEiTo SaNTarEM SaNTarEM/Pa oBidoS/Pa rEaliZar aUdiENciaS 04 a 

05/11/2021 1,5 r$ 1.188,12

2025 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/38111

Joao PaUlo SoUSa 
doS SaNToS S 156612 939.982.792-53 aSSESSor(a) dE 

JUiZ SaNTarEM SaNTarEM/Pa oBidoS/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

04 a 
05/11/2021 1,5 r$   456,57

2026 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/39589

aNdrE lUiZ filo-
crEao Garcia da 
foNSEca

M 36840 688.018.072-87 JUiZ dE dirEiTo caSTaNHal caSTaNHal/Pa acara/Pa rEaliZar aUdiENciaS 03 a 
04/11/2021 1,5 r$ 1.188,12

2027 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/39589

Joao aroldo riBEiro 
NETo S 93009 021.803.811-90 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa acara/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

03 a 
04/11/2021 1,5 r$   442,17

2028 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/39589

raQUEl MoUra 
riBEiro S 144134 124.169.937-20 aSSESSor(a) dE 

JUiZ caSTaNHal caSTaNHal/Pa acara/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

03 a 
04/11/2021 1,5 r$   456,57
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2029 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/40557

SilVia GrEYcE PiNHo 
dE carValHo S 126624 520.258.702-30 oficial dE JUSTica 

aValiador NoVo ProGrESSo NoVo 
ProGrESSo/Pa alTaMira/Pa cUMPrir MaNdadoS 22/10 a 

05/11/2021 15 r$ 4.947,75

2030 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/39839

WallacE carNEiro dE 
SoUSa M 190306 963.336.262-87 JUiZ dE dirEiTo oriXiMiNa/Pa oriXiMiNa/Pa PraiNHa/Pa rEaliZar aUdiENciaS 25 a 

29/10/2021 4,5 r$ 3.621,60

2031 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/40552

aNa caroliNa dE 
SoUZa carNEiro S 143421 671.010.112-68 aNaliSTa 

JUdiciario BrEVES BrEVES/Pa BElEM/Pa oBTEr cErTificacao diGiTal 24 a 
26/10/2021 2,5 r$   837,27

2032 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/40425

rENaN NoroNHa 
caValcaNTE S 189367 954.111.002-91 oficial dE JUSTica 

aValiador cacHoEira do arari cacHoEira do 
arari/Pa SaNTa crUZ do arari/Pa cUMPrir MaNdadoS 03 a 

06/11/2021 3,5 r$ 1.160,73

2033 oUT 22/10/2021 Pa-MEM-
2021/40425 MESSiaS caMPoS NETo S 195243 769.710.582-91 oficial dE JUSTica 

aValiador cacHoEira do arari cacHoEira do 
arari/Pa SaNTa crUZ do arari/Pa cUMPrir MaNdadoS 03 a 

06/11/2021 3,5 r$ 1.103,49

2034 oUT 26/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11845 JoSE JocEliNo rocHa M 149080 008.892.724-50 JUiZ dE dirEiTo PriMaVEra PriMaVEra/Pa TErMo JUdiciario dE QUaTiPUrU/Pa rEaliZar aUdiENciaS 26 e 

27/10/2021 1 r$   753,92

2035 oUT 26/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11845 VaNdESoN da SilVa S 186121 011.927.512-05 aSSESSor(a) dE 

JUiZ PriMaVEra PriMaVEra/Pa TErMo JUdiciario dE QUaTiPUrU/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS

26 e 
27/10/2021 1 r$   266,22

2036 oUT 26/10/2021 Pa-MEM-
2021/40339

aNaidiS do Socorro 
da SilVa TaVarES S 88137 572.018.972-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 27/10/2021 0,5 r$   133,11

2037 oUT 26/10/2021 Pa-MEM-
2021/40644

SaNdra da SilVa 
ViEira S 78778 942.747.381-91 aNaliSTa 

JUdiciario alTaMira alTaMira/Pa BraSil NoVo/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 26/10/2021 0,5 r$   125,91

2041 oUT 26/10/2021 Pa-MEM-
2021/40539

dEcio dE liMa 
oliVEira S 57070 658.776.752-49 oficial dE JUSTica 

aValiador alTaMira alTaMira/Pa UrUara/Pa cUMPrir MaNdadoS 28 a 
30/10/2021 2,5 r$   758,43

2042 oUT 26/10/2021 Pa-MEM-
2021/40524

claUdia criSTiNa 
SardiNHa dE SoUZa S 6867-5 510.661.732-49 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 28/10/2021 0,5 r$   133,11

2043 oUT 26/10/2021 Pa-MEM-
2021/40524

daNiEl BENEdiTo daS 
NEVES PaZ S 152102 844.585.772-04 aNaliSTa 

JUdiciario BrEVES BrEVES/Pa BaGrE/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo E 
colHEr dEPoiMENTo ESPEcial

02 a 
05/11/2021 3,5 r$ 1.160,73

2045 oUT 26/10/2021 Pa-ofi-
2021/05493

raiMUNda do 
Socorro fErrEira da 
SilVa

S 65943 303.082.322-91 aNaliSTa 
JUdiciario aBaETETUBa aBaETETUBa/Pa iGaraPE Miri/Pa rEaliZar ESTUdo Social

28/10 e 
04/11/2021, e 
17 e 
18/11/2021

2 r$   532,44

2046 oUT 26/10/2021 Pa-ofi-
2021/05550

aldENir SilVa da 
rocHa S 88048 289.120.982-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 27 e 
28/10/2021 1 r$   251,82

2047 oUT 26/10/2021 Pa-ofi-
2021/05550

JErUSa MaToS da 
SilVa S 88048 591.730.172-72 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 27 e 
28/10/2021 1 r$   251,82

2048 oUT 26/10/2021 Pa-MEM-
2021/40509

MarlENE SaNToS 
GoMES S 102326 455.396.262-49 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa rEaliZar ESTUdo Social 03/11/2021 0,5 r$   125,91

2049 oUT 26/10/2021 Pa-MEM-
2021/40127 JoYcE da SilVa araUJo S 59285 655.985.712-34 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa cUrUca/Pa e MaracaNa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 04 e 
05/11/2021 1 r$   266,22

2050 oUT 26/10/2021 Pa-MEM-
2021/40127

JoSiElMa frEiTaS 
MiraNda S 160580 664.634.912-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa cUrUca/Pa e MaracaNa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 04 e 
05/11/2021 1 r$   266,22

2051 oUT 26/10/2021 Pa-MEM-
2021/40378

EllaNa BarroS 
PiNHEiro S 196011 947.308.222-34 aNaliSTa 

JUdiciario aBaETETUBa aBaETETUBa/Pa iGaraPE Miri/Pa rEaliZar ESTUdoS Social 03, 04, 08 e 
09/11/2021 2 r$   532,44

2052 oUT 27/10/2021 Pa-MEM-
2021/39571

daNiElSoN corrEa 
lEiTE S 167355 997.954.002-82 aNaliSTa 

JUdiciario SoUrE SoUrE/Pa PoNTa dE PEdraS/Pa rEaliZar ESTUdo Social 04 a 
05/11/2021 1,5 r$   456,57

2053 oUT 27/10/2021 Pa-MEM-
2021/40732

aNaidiS do Socorro 
da SilVa TaVarES S 88137 572.018.972-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 03/11/2021 0,5 r$   133,11

2054 oUT 27/10/2021 Pa-MEM-
2021/40732

claUdia criSTiNa 
SardiNHa dE SoUZa S 6867-5 510.661.732-49 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 03 e 
04/11/2021 1 r$   266,22

2055 oUT 27/10/2021 Pa-MEM-
2021/40732 iNEZ TriNdadE NUNES S 59293 398.210.722-91 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 03 e 
04/11/2021 1 r$   266,22

2056 oUT 27/10/2021 Pa-MEM-
2021/40906

odENilSoN cardoSo 
dE oliVEira c --- 587.149.012-34 cEdido Sao MiGUEl do GUaMa Sao MiGUEl do 

GUaMa/Pa iriTUia/Pa coNdUZir VEicUlo oficial 
diSPoNiBiliZado a SErVidor 28/10/2021 0,5 r$   190,35

2057 oUT 27/10/2021 Pa-MEM-
2021/40459

GlaUcYllENE dE 
oliVEira MarQUES 
PariZoTTo

S 25941 267.869.232-91 oficial dE JUSTica 
aValiador caSTaNHal caSTaNHal/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 07 a 

09/11/2021 2,5 r$   837,27

2061 oUT 27/10/2021 Pa-ofi-
2021/05548

aNToNio fErNaNdo dE 
carValHo Vilar M 82694 637.188.802-10 JUiZ dE dirEiTo alTaMira alTaMira/Pa UrUara/Pa rEaliZar aUdiENciaS 03/11/2021 0,5 r$   376,96

2062 oUT 27/10/2021 Pa-ofi-
2021/05548

Elcia BETaNia SoUSa 
SilVa oliVEira S 127167 443.506.942-34 aSSESSor(a) dE 

JUiZ alTaMira alTaMira/Pa UrUara/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS 03/11/2021 0,5 r$   133,11

2063 oUT 27/10/2021 Pa-ofi-
2021/05548

dElicio Praca 
NaSciMENTo da SilVa S 15059 261.810.882-53 aGENTE dE 

SEGUraNca alTaMira alTaMira/Pa UrUara/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM 
aUdiENciaS 03/11/2021 0,5 r$   133,11

2064 oUT 27/10/2021 Pa-EXT-
2021/05759

JoSE Maria TEiXEira 
do roSario M 2720 043.847.172-53 dESEMBarGador(a) 

corrEGEdora
corrEGEdoria GEral 
dE JUSTica BElEM/Pa PorTo alEGrE/rS

ParTiciPar do XiX ENcoNTro 
do colEGio dE corrEGEdorES 
da iNfaNcia E JUVENTUdo doS 
TriBUNaiS dE JUSTica BraSil, 
do XXViii forUM NacioNal dE 
JUSTica JUVENil - foNaJUV E Xi 
forUM NacioNal da JUSTica 
ProTETiVa- foNaJUP

09 a 
13/11/2021 4,5 r$ 4.341,69

2065 oUT 27/10/2021 Pa-EXT-
2021/05759

aNToNio claUdio VoN 
lorHMaNN crUZ M 2712 116.647.382-15 JUiZ dE dirEiTo

Vara da iNfaNcia E 
JUVENTUdE diSTriTal 
dE icoaraci

BElEM/Pa PorTo alEGrE/rS

ParTiciPar do XiX ENcoNTro 
do colEGio dE corrEGEdorES 
da iNfaNcia E JUVENTUdo doS 
TriBUNaiS dE JUSTica BraSil, 
do XXViii forUM NacioNal dE 
JUSTica JUVENil - foNaJUV E Xi 
forUM NacioNal da JUSTica 
ProTETiVa- foNaJUP

09 a
13/11/2021 4,5 r$ 4.113,18

2066 oUT 27/10/2021 Pa-EXT-
2021/05759

VaNdErlEY dE 
oliVEira SilVa M 24341 269.875.703-53 JUiZ dE dirEiTo 3ª Vara da BElEM/Pa PorTo alEGrE/rS

ParTiciPar do XiX ENcoNTro 
do colEGio dE corrEGEdorES 
da iNfaNcia E JUVENTUdo doS 
TriBUNaiS dE JUSTica BraSil, 
do XXViii forUM NacioNal dE 
JUSTica JUVENil - foNaJUV E Xi 
forUM NacioNal da JUSTica 
ProTETiVa- foNaJUP

09 a 
13/11/2021 4,5 r$ 4.113,18

2067 oUT 27/10/2021 Pa-EXT-
2021/05759

JorGE EliaS dE SoUZa 
rodriGUES S 84671 171.683.092-34 aSSESSor(a) dE 

JUiZ 3ª Vara da BElEM/Pa PorTo alEGrE/rS

ParTiciPar do XiX ENcoNTro 
do colEGio dE corrEGEdorES 
da iNfaNcia E JUVENTUdo doS 
TriBUNaiS dE JUSTica BraSil, 
do XXViii forUM NacioNal dE 
JUSTica JUVENil - foNaJUV E Xi 
forUM NacioNal da JUSTica 
ProTETiVa- foNaJUP

09 a 
13/11/2021 4,5 r$ 2.284,92

2068 oUT 27/10/2021 Pa-ofi-
2021/05518

Sara HElENa coSTa 
BaTiSTa S 162086 899.684.762-34 aNaliSTa 

JUdiciario aBaETETUBa aBaETETUBa/Pa MoJU/Pa e aBaETETUBa/Pa
rEaliZar ESTUdo 
PSicoSSocial E colHEr 
dEPoiMENTo ESPEcial

28/10, 04, 16, 
17 e 
18/11/2021

2,5 r$   665,55

2069 oUT 27/10/2021 Pa-MEM-
2021/40334

Naiara criSTiNa 
SErrao MiraNda S 152161 008.300.222-79 aNaliSTa 

JUdiciario BrEVES/Pa BrEVES/Pa cUrraliNHo/Pa rEaliZar ESTUdo Social E 
colHEr dEPoiMENTo ESPEcial

08 a 
11/11/2021 3,5 r$ 1.103,49

2070 oUT 27/10/2021 Pa-MEM-
2021/41020

darlEi oliVEira 
SoUSa S 158097 976.792.671-20 oficial dE JUSTica 

aValiador
Sao GEraldo do 
araGUaia/Pa

Sao GEraldo do 
araGUaia/Pa Picarra/Pa cUMPrir MaNdadoS 03 a 

05/11/2021 2,5 r$   780,03

2071 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/37464B

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo S 147303 430.089.762-04 aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo
SErViÇo dE 
MaNUTENÇao PrEdial BElEM/Pa cacHoEira do arari/Pa

rEaliZar ViSiTa TEcNica Para 
acoMPaNHaMENTo daS 
aTiVidadES dE MaNUTENÇao 
PrEdial QUE ESTao SENdo 
rEaliZadaS PEla EMPrESa 
EXaTa coNSTrUTora lTda

04 a 
05/11/2021 1,5 r$   456,57

2072 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/39763

aMarildo JoSE 
MaZUTTi M 60135 443.147.100-63 JUiZ dE dirEiTo Vara aGraria dE 

MaraBa MaraBa/Pa SÃo Joao do araGUaia/Pa rEaliZar aUdiENciaS 09 a 
10/11/2021 1,5 r$ 1.188,12
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2073 oUT 28/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11626

SaUlo SaraTY dE 
oliVEira S 91111 685.586.782-00 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNÇa BraGaNca/Pa TracaUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 05/11/2021 0,5 r$   125,91

2074 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/40126

GlaUcYllENE dE 
oliVEira MarQUES 
PariZoTTo

S 25941 267.869.232-91 oficial dE JUSTica 
aValiador

Vara aGraria dE 
caSTaNHal caSTaNHal/Pa BarcarENa/Pa cUMPrir MaNdadoS 05 a 

06/11/2021 1,5 r$   513,81

2075 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/40749

fraNciSco VEcio dE 
araUJo S 42720 078.149.683-72 rEQUiSiTado NUclEo dE GESTao dE 

coNfliToS fUNdiarioS BElEM/Pa GoiaNESia do Para E 
TracUaTEUa/Pa

rEaliZar ViSToria E PEricia 
EM iMoVEiS oBJEToS dE aÇao 
JUdicial dE caraTEr aGrario

03 a 
09/11/2021 6,5 r$ 2.188,35

2076 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/40749

GiSElE dE SoUZa 
SaraiVa S 97764 752.535.182-15 aUXiliar 

JUdiciario
NUclEo dE GESTao dE 
coNfliToS fUNdiarioS BElEM/Pa GoiaNESia do Para E 

TracUaTEUa/Pa

rEaliZar ViSToria E PEricia 
EM iMoVEiS oBJEToS dE aÇao 
JUdicial dE caraTEr aGrario

03 a 
09/11/2021 6,5 r$ 2.188,35

2077 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/40829

ValTEr MENdES 
fErrEira JUNior S 40320 319.233.482-72 aNaliSTa 

JUdiciario
diViSao dE 
MaNUTENÇao BElEM/Pa Garrafao do NorTE/Pa, oUrEM/Pa 

e caPiTao PoÇo/Pa

coMPlEMENTo daS diariaS 
PaGaS aTraVES da PorTaria 
Nº 1978/2021-SP´DE 
20/10/2021

28/10 a 
02/11/2021 5 r$ 1.789,02

2078 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/41223B

PaUlo roBErTo 
rodriGUES cEciM S 10650 147.245.702-10 aUXiliar 

JUdiciario
diViSao dE 
TraNSPorTES BElEM/Pa Garrafao do NorTE/Pa, oUrEM/Pa 

e caPiTao PoÇo/Pa

coMPlEMENTo daS diariaS 
PaGaS aTraVES da PorTaria 
Nº 2004/2021-SP´DE 
20/10/2021

28/10 a 
02/11/2021 5 r$ 1.774,62

2079 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/41027

aNaidiS do Socorro 
da SilVa TaVarES S 88137 572.018.972-68 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ProcEdiMENTo dE 
dEPoiMENTo ESPEcial 04/11/2021 0,5 r$   133,11

2080 oUT 28/10/2021 Pa-ofi-
2021/05600

caroliNa criSTiNa 
MaToS dE carValHo S 173380 006.336.372-03 aNaliSTa 

JUdiciario TUcUMa TUcUMa/Pa SÃo fEliX do XiNGU/Pa rEaliZar ProcEdiMENTo dE 
dEPoiMENTo ESPEcial 05/11/2021 0,5 r$   133,11

2081 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/41128

JoSE rodriGo 
KEMPNEr S 143952 658.012.702-30 aNaliSTa 

JUdiciario alTaMira alTaMira/Pa SENador JoSE Porfirio/Pa rEaliZar ESTUdo 
PSicoSSocial

04 a 
05/11/2021 1,5 r$   442,17

2082 oUT 28/10/2021 Sad-2021/00043 aNdErSoN lUiS 
MarTiNS florES S 115053 839.630.062-34 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa SENador JoSE Porfirio/Pa rEaliZar lEVaNTaMENTo dE 

SEGUraNÇa No forUM
07 a 
12/11/2021 5,5 r$ 1.807,65

2083 oUT 28/10/2021 Sad-2021/00043 Jair SoUZa riBEiro c --- 305.422.942-49 colaBorador Policia MiliTar BElEM/Pa SENador JoSE Porfirio/Pa rEaliZar lEVaNTaMENTo dE 
SEGUraNÇa No forUM

07 a 
12/11/2021 5,5 r$ 2.093,85

2084 oUT 28/10/2021 Sad-2021/00043 roBErTo SErGio da 
SilVa caSTro S 174106 707.995.202-68 MiliTar coord. MiliTar BElEM/Pa SENador JoSE Porfirio/Pa rEaliZar lEVaNTaMENTo dE 

SEGUraNÇa No forUM
07 a 
12/11/2021 5,5 r$ 1.807,65

2085 oUT 28/10/2021 Pa-ofi-
2021/05633 alacY PENa dE SoUSa S 48984 377.650.192-87 oficial dE JUSTiÇa 

ad Hoc SaNTa lUZia do Para  SaNTa lUZia do 
Para/Pa cacHoEira do Piria/Pa cUMPrir MaNdadoS 03 a 

05/11/2021 2,5 r$   780,03

2086 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/40545

dEcio dE liMa 
oliVEira S 57070 658.776.752-49 oficial dE JUSTica 

aValiador alTaMira alTaMira/Pa aNaPU/Pa cUMPrir MaNdadoS 03 a 
05/11/2021 2,5 r$   758,43

2087 oUT 28/10/2021 Pa-ofi-
2021/05623

raiMUNda do 
Socorro fErrEira da 
SilVa

S 65943 303.082.322-91 aNaliSTa 
JUdiciario aBaETETUBa aBaETETUBa/Pa TailaNdia/Pa rEaliZar ProcEdiMENToS dE 

dEPoiMENTo ESPEcial 05/11/2021 0,5 r$   133,11

2088 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/41013

HEroNildES MarQUES 
BarBoSa S 166014 682.874.532-91 aNaliSTa 

JUdiciario SoUrE SoUrE/Pa SalVaTErra/Pa e PoNTa dE 
PEdraS/Pa

rEaliZar ESTUdoS 
MUlTidiSciPliNarES

08 e 09/11, 10 
a 12/11,16 e 
17/11, 22 e 
23/11/2021

5,5 r$ 1.578,69

2089 oUT 28/10/2021 Pa-ofi-
2021/05454

JoSE fErNaNdo 
fErrEira dE araUJo S 68667 646.318.502-72 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo 
PSicoSSocial

08 e 
09/11/2021 1 r$   266,22

2090 oUT 28/10/2021 Pa-ofi-
2021/05454

JErUSa MaToS da 
SilVa S 116645 591.730.172-72 aNaliSTa 

JUdiciario caSTaNHal caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo 
PSicoSSocial

08 e 
09/11/2021 1 r$   251,82

2091 oUT 28/10/2021 Sad-2021/00044 daViSoN GUiMaraES 
araUJo da SilVa S 69647 597.727.602-82 aUXiliar 

JUdiciario

SErVico dE 
iNfraESTrUTUra dE 
rEdES

BElEM/Pa BrEU BraNco/Pa aTiVar o NoVo liNK dE dadoS 03 a 
05/11/2021 2,5 r$   758,43

2092 oUT 28/10/2021 Sad-2021/00045 daViSoN GUiMaraES 
araUJo da SilVa S 69647 597.727.602-82 aUXiliar 

JUdiciario

SErVico dE 
iNfraESTrUTUra dE 
rEdES

BElEM/Pa SaNTa lUZia do Para/Pa aTiVar o NoVo liNK dE dadoS 09 a 
12/11/2021 3,5 r$ 1.074,69

2093 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/41425

daNiElE dE SoUZa 
TorrES MarTiNS S 134813 733.321.782-53 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa rEaliZar ESTUdo Social 03/11/2021 0,5 r$   133,11

2094 oUT 28/10/2021 Pa-ofi-
2021/05644

JoSE HENriQUE 
affoNSo fErrEira 
MiraNda

S 189243 807.024.222-15 oficial dE JUSTica 
aValiador Garrafao do NorTE Garrafao do 

NorTE/aP NoVa ESPEraNca do Piria/Pa cUMPrir MaNdadoS

03 a 04, 09 a 
10, 16 a 17 e 
23 a 
24/11/2021

6 r$ 1.826,28

2095 oUT 28/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11908

SaUlo SaraTY dE 
oliVEira S 91111 685.586.782-00 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 10/11/2021 0,5 r$   125,91

2096 oUT 28/10/2021 Pa-rEQ-
2021/11812

PETrUS carValHo 
froTa E SilVa S 143537 593.758.252-72 oficial dE JUSTica 

aValiador
Sao SEBaSTiao da Boa 
ViSTa

Sao SEBaSTiao 
da Boa ViSTa/Pa MUaNa/Pa cUMPrir MaNdadoS 11/11/2021 0,5 r$   133,11

2097 oUT 28/10/2021 Pa-MEM-
2021/41428

EdEValdo da lUZ 
aZEVEdo S 59919 402.272.862-00 aNaliSTa 

JUdiciario MaraBa MaraBa/Pa Picarra/Pa cUMPrir MaNdadoS 04/11/2021 0,5 r$   133,11

 

.

oUtras MatÉrias
.

extrato do 16º termo de adesão ao convênio nº. 025/2018-tJPa // 
o MUNiciPio dE SaliNÓPoliS, através da Prefeitura Municipal, inscrita no 
cNPJ sob o nº.05.149.166/0001-98, com sede na Travessa Pastor ananias 
Vicente rodrigues, nº 118, Bairro centro, Salinópolis, cEP: 68.721-000, 
representado pelo Procurador Geral do Município o Senhor MaNoEl do 
NaSciMENTo frEiTaS, portador da carteira de identidade nº. 1479118 
SSP/PA, e da carteira profissional nº. 5729 OAB/PA, inscrito no CPF nº. 
136.599.862-87, residente e domiciliado no município de Salinópolis, no 
uso de suas atribuições legais regimentais, rESolVE, por meio do pre-
sente instrumento, aderir ao acordo de cooperação Técnica nº 025/2018, 
celebrado entre o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará; a Pro-
cUradoria GEral do ESTado do Pará, a SEcrETaria dE faZENda do 
ESTado do Pará, a SEcrETaria MUNiciPal dE fiNaNÇaS, a SEcrETaria 
MUNiciPal dE aSSUNToS JUrÍdicoS, a adVocacia GEral da UNiÃo, a 
ProcUradoria da faZENda NacioNal no ESTado do Pará, a ProcU-

Protocolo: 727778

radoria fEdEral No ESTado do Pará e o iNSTiTUTo dE ESTUdoS dE 
ProTESTo dE TÍTUloS do BraSil – SEÇÃo Pará, visando a cooperação e 
o mútuo interesse dos partícipes em rEcUPErar oS SEUS rESPEcTiVoS 
crÉdiToS PÚBlicoS por meio da remessa para ProTESTo, exclusivamente 
nos cartórios de Protesto de Títulos no Estado do Pará, das cErTidÕES dE 
dÍVida aTiVa emitidas pela União, pelo Estado do Pará e seus Municípios, 
das dEciSÕES doS TriBUNaiS dE coNTaS da União, do Estado do Pará e 
dos seus Municípios, nos termos do artigo 71, § 3º, e sua combinação com 
o artigo 75, todos da constituição da república federativa do Brasil, e das 
dEciSÕES JUdiciaiS, nos termos do artigo 517 do código de Processo 
civil, independentemente de valor, cuja competência para propositura das 
respectivas ações judiciais de cobrança ou de execução estejam afetas às 
Procuradorias da União, da fazenda Nacional e federal no Estado do Pará, 
Procuradorias do Estado do Pará e dos seus Municípios, e seus órgãos de 
execução, na forma e nas condições estabelecidas em suas cláusulas.// 
data da assinatura: 21/10/2021. // responsável pela assinatura: desem-
bargadora cÉlia rEGiNa dE liMa PiNHEiro – Presidente do TJPa.

Protocolo: 727589
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Portaria Nº 37.621, de 10 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 348/2021, de 04-
11-2021, protocolizado sob o Expediente nº 014247/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS alBErTo forMiGoSa dE aNdradE, 
agente auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100147, 03 (três) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 20 a 22-10-2021.

Protocolo: 727254
Portaria Nº 37.625, de 10 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 352/2021, de 05-
11-2021, protocolizado sob o Expediente nº 014322/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lEaNdra NaZarÉ roSSY THoMÉ BiTar, assessor 
administrativo, matrícula nº 0101232, 04 (quatro) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 26 a 29-10-2021.

Protocolo: 727252
Portaria Nº 37.623, de 10 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 350/2021, de 04-
11-2021, protocolizado sob o Expediente nº 014249/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MariÚcia dE fáTiMa SaNToS diaS dE lacErda, 
assessor Técnico de controle Externo, matrícula nº 321378, 01 (um) dia 
de licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
81 da lei nº 5.810/94, no dia 28-10 -2021.

Protocolo: 727263

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções, HoMoloGa o resultado do Pregão Eletrônico nº 08/2021,tendo como 
objeto a contratação de pessoa jurídica visando aquisição de 04 firewalls 
Sonicwall TZ 270W incluindo suporte técnico, instalação e garantia, além de 
renovação de licença de suporte técnico, atualização e subscrição de firewall 
Sonicwall NSa 4650 para utilização no Tribunal de contas do Estado do Pará 
(TCE/PA), conforme especificações do edital, tendo como vencedora, a em-
presa d r G coMErcio dE iNforMaTica E rEfriGEracao lTda, cNPJ 
10.348.741/0001-11, no valor de r$ 165.999,00(cento e Sessenta e cinco 
Mil e Novecentos e Noventa e Nove reais) para efeitos legais.
Belém-Pa, 11 de novembro de 2021.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente – TcE/Pa

Protocolo: 727607

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 267-B/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Empresa CONS-
liMVi (cNPJ: 02.826.534/0001-05, na pessoa de seu representante, de 
que no dia 17.11.2021, às 09h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão Virtual o Processo nº. 535998/2009, que trata da Tomada de 
contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE BarcarENa, em face 
do convênio SEPof nº 261/2008 e termo aditivo, tendo como relator o 
Excelentíssimo conselheiro luis cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a 
c/c o art. 177, § 3º do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, 
entretanto, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet), no seguinte endereço:
https://www.tce.pa.gov.br/plenariovirtual/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fplenariovirtual%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 04 de novembro de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 274/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor MA-
riSValdo PErEira caMPoS (cPf: 561.627.822-04), Prefeito à época, de 
que no dia 17.11.2021, às 09h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão Virtual o Processo nº. 504574/2014, que trata do recurso de 
reconsideração impetrado contra decisão contida no acórdão nº 52.858 de 
12.12.2013, relativo a Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SÃo JoÃo do araGUaia, em face do convênio SEdUc nº 451/2005, ten-
do como relator o Excelentíssimo conselheiro Substituto Edvaldo Souza.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a 
c/c o art. 177, § 3º do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, 
entretanto, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 

..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.633, de 10 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 355/2021, de 09-
11-2021, protocolizado sob o Expediente nº 014407/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor faBio aNdErSoN coSTa, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101076, 09 (nove) dias de licença para tratamento de 
saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 29-10 
a 06-11-2021.

Protocolo: 727289
Portaria Nº 37.620, de 09 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 345/2021, de 03-
11-2021, protocolizado sob o Expediente nº 014244/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS alBErTo forMiGoSa dE aNdradE, 
agente auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100147, 01 (um) dia 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no dia 27-10-2021.

Protocolo: 727249
Portaria Nº 37.619, de 09 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 347/2021, de 28-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 114165/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora SilVia Maria cHaVES TEiXEira, assessor admi-
nistrativo, matrícula nº 0100665, 15 (quinze) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 27-10 a 10-11-2021.

Protocolo: 727246
Portaria Nº 37.627, de 10 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 354/2021, de 13-
10-2021, protocolizado sob o Expediente nº 014326/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS alBErTo forMiGoSa dE aNdradE, 
agente auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100147, 03 (três) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 13 a 15-10 -2021.

Protocolo: 727278
Portaria Nº 37.626, de 10 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 353/2021, de 05-
11-2021, protocolizado sob o Expediente nº 014324/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MoNiQUE HElEN craVo SoarES fariaS, auditor 
de controle Externo Planejamento, matrícula nº 0101712, 01 (um) dia 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no dia 27-10-2021.

Protocolo: 727279
Portaria Nº 37.624, de 10 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 351/2021, de 05-
11-2021, protocolizado sob o Expediente nº 014319/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aládia riTa corrÊa PiNHEiro SoBriNHo, as-
sessor administrativo, matrícula nº 0100952, 03 (três) dias de licença 
para acompanhar Pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 26 a 28-10-2021.

Protocolo: 727270
Portaria Nº 37.622, de 10 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 349/2021, de 04-
11-2021, protocolizado sob o Expediente nº 014248/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ riBaMar fErrEira doS SaNToS JUNior, 
Motorista, matrícula nº 0100375, 02 (dois) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 21 
a 22-10-2021.

Protocolo: 727257
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objeto: aquisição de ToTEM - Equipamento de comunicação visual e inte-
rativa para atender demanda da ouvidoria do Ministério Público de contas 
do Estado do Pará.
Valor: r$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais).
fundamento legal: artigo 24, ii, da lei federal nº 8.666/93.
orçamento: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8755.0000; Natureza de 
despesa: 33.90.30.00; fonte de recurso: 0101000000; origem do recur-
so: Estadual.
data da assinatura: 11/11/2021
ordenador responsável: Guilherme da costa Sperry, Procurador-Geral de 
contas do Estado do Pará.

Protocolo: 727859
..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais, considerando o processo de dispensa Eletrônica n.º 05/2021/ 
MPc/Pa, tendo como objeto a aquisição de equipamentos e acessórios de 
áudio, vídeo e foto, conforme termos e condições que constam no ins-
trumento convocatório e no Termo de referência, realizado por meio do 
sistema, http://web.banparanet.com.br/cotacao/default.aspx, e com pu-
blicação do item 02 no sistema http://www.comprasnet.gov.br/cotacao em 
consonância com a legislação em vigor, ratifica o resultado do certame ten-
do em vista os elementos que instruem o processo PaE n.º 2021/1013321.
Empresa aNTÔNio ailToN da crUZ UcHoa - ME, cNPJ n.º 
28.564.781/0001-66, situada na Tv. das adalias, nº 87a – Bairro das 
flores – Benevides - Pará, cEP 68.795-000, Telefone: (91) 99619-4138, 
correio eletrônico: ailtonuchoa@yahoo.com.br, com valor global de r$ 
1.659,00 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais), sendo: item 01 (Es-
tabilizador Gimbal), no valor de r$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); 
Item 03 (Tripé Universal para câmera profissional), no valor de R$ 310,00 
(trezentos e dez reais); item 04 (Microfone universal de lapela dupla), no 
valor de r$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) e item 05 (iluminador 
led com suporte de mão), no valor de r$ 460,00 (quatrocentos e sessenta 
reais). o item 02 restou fracassado.
a ser empenhado na seguinte dotação orçamentária: Programa de tra-
balho: 01.032.1493.8756.0000; Natureza da despesa: 33.90.30.00 / 
44.90.52.00; fonte de recurso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 10 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas do Estado do Pará

Protocolo: 727528

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo
acordo dE cooPEraÇÃo Nº 02/2021 – MPc/Pa – colégio “o Mundo do 
Peteleco”
ParTES: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESaTdo do Pará (MPc/Pa), 
cNPJ: 05.054.978/0001-50 coMUNidadE EdUcaTiVa o MUNdo do PETE-
lEco EirEli (o MUNdo do PETElEco), cNPJ nº 04.821.754/0001-63.
oBJETo: a concessão, pelo colégio “o Mundo do Peteleco”, de descontos nos 
valores de suas mensalidades escolares a beneficiários do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará (MPc/Pa) a partir do ano letivo de 2022.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, da data da publicação no Diário Oficial do Estado.
daTa dE aSSiNaTUra: 10/11/2021

Protocolo: 727661

.

.

diÁria
.

Portaria N° 264/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a PorTaria nº 263/2021/MPc/Pa, de 09/11/2021, 
que concedeu ao Procurador de contas Stanley Botti fernandes 2,5 
(duas e meia) diárias, para sua participação no “curso Presencial 
introdutório da atividade de inteligência”, promovido pelo conselho 
Nacional de Procuradores-Gerais de contas (cNPGc), a ser realizado de 
23 a 25/11/2021, de forma presencial, em Brasília/df (Processo PaE nº 
2021/1224732);
coNSidEraNdo, entretanto, que, em virtude de alteração no cronograma 
do início do curso, ensejando a antecipação do deslocamento do membro 
ao local do evento, conforme Processo PaE nº 2021/1287200;
coNSidEraNdo ainda a resolução nº 06/2021 – MPc/Pa – conselho Superior, 
a resolução nº 19/2016–MPc/Pa – colégio e tudo o mais que consta dos autos,
rESolVE:
alterar, de 2,5 (duas e meia) para 3,5 (três e meia), o número de diárias 
concedidas por meio da PorTaria nº 263/2021/MPc/Pa, de 09/11/2021, 
ao Procurador de contas STaNlEY BoTTi fErNaNdES, para sua 
participação no “cUrSo PrESENcial iNTrodUTÓrio da aTiVidadE dE 
iNTEliGÊNcia”, promovido pelo conselho Nacional de Procuradores-Gerais 
de contas (cNPGc), a realizar-se no período de 23 a 25/11/2021, de forma 
presencial, em Brasília/df.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 11 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 727899

requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet), no seguinte endereço:
https://www.tce.pa.gov.br/plenariovirtual/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fplenariovirtual%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 04 de novembro de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 727582
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coNVocaÇÃo HaBiLitados
 desFaZiMeNto de BeNs PÚBLicos
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/511424
o Ministério Público de contas do Estado do Pará, por intermédio da 
coMiSSÃo ESPEcial dE dESfaZiMENTo dE BENS, designada pela 
PorTaria nº 87/2021-MPc/Pa, de 20/05/2021, torna público a relação das 
instituições habilitadas por preencherem os requisitos, em conformidade 
com o disposto no artigo 17, inciso ii, alínea a, da lei federal nº 8.666/93 
e demais legislação que rege a matéria e convoca para a Sessão Pública 
que será realizada no dia 16/11/2021, às 10 (dez) horas, no edifício sede 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará, localizada na avenida 
Nazaré, nº 766, Bairro Nazaré, Belém/Pa.
- SEcrETaria adJUNTa dE ENSiNo da SEcrETaria dE ESTado dE EdU-
caÇÃo – Núcleo de Esporte e lazer;
- fUNdaÇÃo acolHEr;
- aSSociaÇÃo JÚNior acHiEVMENT do Pará.
Belém/Pa, 11 de novembro de 2021.
  ana rosa Bassalo crispino darlan da costa rego
  dadM dTiT
 larissa Pantoja da Silva Pereira Vinícius Moraes da costa
 dfPlaN dadM

Protocolo: 727491

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa Por cotaÇÃo eLetrÔNica
disPeNsa de LicitaÇÃo eLetrÔNica Nº 05/2021/MPc/Pa
Processo nº 2021/1013321
data: 10/11/2021
Valor Global: r$ r$ 1.659,00 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais), 
sendo: item 01 (Estabilizador Gimbal), no valor de r$ 650,00 (seiscentos 
e cinquenta reais); Item 03 (Tripé Universal para câmera profissional), no 
valor de r$ 310,00 (trezentos e dez reais); item 04 (Microfone universal 
de lapela dupla), no valor de r$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) 
e item 05 (iluminador led com suporte de mão), no valor de r$ 460,00 
(quatrocentos e sessenta reais). item 02 restou fracassado.
objeto: aquisição de equipamentos e acessórios de áudio, vídeo e foto, con-
forme termos e condições que constam no edital e no Termo de referência
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93.
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8756.0000
Natureza da despesa: 33.90.30.00 / 44.90.52.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
Empresa: aNTÔNio ailToN da crUZ UcHoa - ME, cNPJ n.º 
28.564.781/0001-66, situada na Tv. das adalias, nº 87a – Bairro das flo-
res – Benevides - Pará, cEP 68.795-000, Telefone: (91) 99619-4138, cor-
reio eletrônico: ailtonuchoa@yahoo.com.br
ordenador: GUilHErME da coSTa SPErrY – Procurador-Geral de contas 
do Estado.

Protocolo: 727497
extrato dispensa de Licitação
Nº da dispensa: 08/2021-MPc/Pa
Protocolo: 2021/939388
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará, cNPJ nº 
05.054.978/0001-50 e a empresa Pará imagem comunicação Visual e Pe-
lículas – EirEli, cNPJ 09.429.249/0001-91.
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..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 3919/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” sob o 
nº 134113/2021,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei Estadual nº 5.810, de 
24/01/1994, EMilY fEliX BarBoSa do cargo de provimento em comissão 
de e assessor de Promotoria de Justiça de 1ª entrância, MP.cPcP-102.3, 
nomeada por meio do ato nº 193/2021, de 08/06/2021, publicado no 
d.o.E. de 11/06/2021, a contar de 03/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 727228

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 3912/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 20/2021/cEc, de 13/10/2021, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 15221/2021, em 13/10/2021;
coNSidEraNdo os termos do acordo de cooperação Técnica nº 148/2021, 
celebrado entre o Ministério da Economia e o conselho Nacional do Minis-
tério Público - cNMP,
r E S o l V E:
i - iNdicar o nome deste Procurador-Geral de Justiça, para atuar como 
interlocutor nas ações decorrentes do Termo de adesão nº 11/2021, cujo 
Extrato foi publicado no d.o.U. de 13/10/2021, do Ministério Público do 
Estado do Pará ao acordo de cooperação Técnica nº 148/2021, a contar de 
28/10/2021, até ulterior deliberação.
ii - iNdicar os nomes dos servidores abaixo discriminados para a função 
de usuários responsáveis pelo acesso à “Plataforma + Brasil”, a contar de 
28/10/2021, até ulterior deliberação:
MarlY daNTaS NErY - assessor de Planejamento organizacional,
GaBriEl PEiXoTo oliVEira - Técnico - Economista,
adriaNo SilVa dE arrUda - assessor de Planejamento organizacional,
Marco aNTÔNio MarQUES da SilVa - auxiliar de administração; e,
EdWaldo loPES da SilVa - auxiliar de administração.
iii - iNdicar o nome do servidor GaBriEl PEiXoTo oliVEira, Técnico 
- Economista, para a função de responsável pelos Painéis Gerenciais, a 
contar de 28/10/2021, até ulterior deliberação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 727227

.

.

errata
.

errata de terMo de HoMoLoGaÇÃo
Nº da Publicação original: 724544.
data da publicação original: 05/11/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 056/2021.
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE MaNUTENÇÃo ciVil, dE USo cor-
rETiVo E PrEVENTiVo.
onde se lê:
item 136 – Valor Total ...r$ 1.558,50
item 136 – Valor Total ...r$ 1.435,50
Leia-se:
item 136 – Valor Total ...r$ 1.558,50
item 137 – Valor Total ...r$ 1.435,50

Protocolo: 727328

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 124/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa ENGEMEd ENGE-
NHaria cliNica EirEli
objeto: Serviços de manutenção preventiva nos equipamentos médicos 
instalados no departamento Médico e odontológico do Ministério Público 
do Estado do Pará, incluindo mão de obra e fornecimento de peças de re-
posição sem ônus para o MPPa.
data de assinatura: 10/11/2021.
Vigência do contrato: 12/11/2021 a 12/11/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.126.1494.8943
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 727238

eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 126/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa SaVaNNaH So-
lUcoES EM coMUNicacao lTda
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de produção de 
clipping eletrônico de matérias jornalísticas, monitoramento de redes sociais 
e gestão de informação de temas de interesse do Ministério Público do Estado
do Pará.
data de assinatura: 10/11/2021.
Vigência do contrato: 12/11/2021 a 12/11/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.131.1494.8760
Elemento de despesa: 3390-39
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 727243
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 074/2020
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 074/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa r&B SErViÇoS 
dE TElEcoMUNicaÇÕES lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviço de acesso à in-
ternet para Promotoria de Justiça de Gurupá/Pa. Prorrogação do prazo de 
vigência por mais 12 (doze) meses.
data de assinatura: 10/11/2021.
Vigência do aditamento: 20/11/2021 a 19/11/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-40.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 727247
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 5º
Núm. do contrato: 145/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa oi S/a – EM rE-
cUPEraÇÃo JUdicial (cNPJ nº 76.535.764/0001-43).
objeto do contrato: prestação de serviço de comunicação multimídia, 
compreendendo conexão iP dedicada à rede internet para o Prédio do 
Ministério Público do Estado do Pará (MPPa).
Justificativa do Aditamento: 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 e cláusula Nona do instrumento contratual.
data de assinatura: 11/11/2021
Vigência do aditamento: 13/11/2021 a 12/11/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 727342
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 007/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SÃo MiGUEl 
TElEcoMUNicaÇÕES E iNforMáTica lTda.
objeto do contrato: prestação de serviço de acesso à internet para a Pro-
motoria de Justiça de castanhal/Pa.
Justificativa do Aditamento: 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, art. 24, ii da lei nº 8.666/1993 e decreto nº 9.412/2018 c/c 
cláusula Nona, item 9.1. do instrumento contratual.
data de assinatura: 11/11/2021
Vigência do aditamento: 03/02/2022 a 02/02/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 727444

.

.

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. 027/2021-MP/Pa, empreitada por 
preço global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto registro 
de Preços Para aquisição de material de consumo:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
-
27.934.956/0001-17 - aNdradE alcaNTara coMErcio dE GENEroS 
aliMENTicioS lTda- ToTal r$ 4.986,00
iTEM 03 – Valor Total .... r$ 2.646,00
iTEM 05 – Valor Total .... r$ 2.340,00
39.236.457/0001-35 - Jr2 coMErcio dE VariEdadES lTda- ToTal r$ 
13.680,00
iTEM 01 – Valor Total .... r$ 2.340,00
Valor Total do certame: r$ 18.666,00
Belém (Pa), 11 de novembro de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 727291
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resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 066/2021-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço, que tem como objeto, aquisição de câmeras 
digitais compactas de ação Tipo Body cam e acessórios.
05.462.543/0001-44 - EaSYTEcH iNforMaTica E SErVicoS lTda:
item 03 – Valor Total .... r$ 1.600,00
21.487.782/0001-05 - NETMiNaS coMErcio dE iNforMaTica EirEli:
GrUPo 01 – Valor Total .... r$ 33.070,00
Valor Global do certame: r$ 34.670,00
Belém (Pa), 11 de novembro de 2021
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 727250
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Núm. da inexigibilidade: 024/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa alGaWorKS Sof-
TWarES, TrEiNaMENToS E SErViÇoS lTda (cNPJ: 10.687.566/0001-97).
objeto: contratação de serviço especializado para ministrar o “curso de 
Especialista em Spring rest”, na modalidade de ensino à distância (Ead), 
com prazo de acesso vitalício, com a participação de 13 (treze) alunos e 
carga horária de 85 (oitenta e cinco) horas/aula.
Valor Total: r$ 20.540,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta reais)
fundamento legal: art. 25, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 10/11/2021
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943. Elemento de 
despesa: 339039. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 727666

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 105/2017-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: 10/11/2021.
Justificativa: Fica registrada a alteração das tabelas constantes na Cláusula 
Segunda do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 105/2017, 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 
105/2017-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: 727244

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3945/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JaNio ViaNa GaMa, aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1392, lotado na Promotoria de Justiça de 
redenção, a importância de r$ 600,00 (seiscentos reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 8/11/2021 até 
17/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 11 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 727345
.

oUtras MatÉrias
.

extrato de inquérito civil nº 111/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 000234-151/2020 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 111/2021
data da instauração: 06/11/2021
objeto: apurar possíveis ilegalidades/irregularidades nas Tomadas de Pre-
ço 006 e 007/2020, bem como na Concorrência 007/2020, deflagradas no 
âmbito da Secretaria de Estado de Transportes, de forma a também aferir 
e quantificar eventual prejuízo efetivo à Administração Pública.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 727331

editaL de arQUiVaMeNto Nº. 031/2021-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de Santarém, por intermédio da Promotora 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção ao disposto no art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do con-
selho Nacional do Ministério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 
007/2019-CPJ, vem por meio deste edital, cientificar o interessado “ANÔ-
NiMo” e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de even-
tual apresentação de recurso ao conselho Superior do Ministério Público, 
no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato 
SiMP nº 007466-031/2020.
Santarém-Pa, 13 de outubro de 2021.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 727335
extrato de Portaria do Procedimento Preparatório nº 000708-
151/2021– MP/2ªPJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 2º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. JoSÉ 
GodofrEdo PirES doS SaNToS, torna pública a instauração do Procedi-
mento Preparatório nº 000708-151/2021.
informa que os termos da PorTaria já estão disponíveis no Portal de consultas 
deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.
PorTaria nº 017/2021
data de instauração: 08/11/2021
objeto: apurar indícios de irregularidades no processo de seleção dos ar-
tistas que receberam o recurso emergencial, repassado pelo Governo fe-
deral, através da lei aldir Blanc, realizado pela Secretária de cultura do 
Estado do Pará-SEcUlT, Sra. Úrsula Vidal Santiago de Mendonça, na sele-
ção do candidato/vencedor carlos alessander costa alvez
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma
investigado: carlos alessander costa alvez- Secretaria de cultura do Es-
tado do Pará (SEcUlT)
Promotor de Justiça: dr. JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS

Protocolo: 727339
Portaria Nº 1071/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Bragança;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14252/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça ANDRÉ CAVALCANTI DE OLIVEIRA para ofi-
ciar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 6/10/2021, referente 
aos autos do processo nº 0005351-67.2017.8.14.0009, de atribuição do 1º 
cargo da promotoria de justiça de Bragança, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 27 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1072/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de oeiras do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14014/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça BRUNO ALVES CÂMARA para oficiar em 
audiência judicial no dia 22/9/2021, referente aos autos do processo nº 
0000501-15.2019.8.14.0036, de atribuição do cargo da promotoria de jus-
tiça de oeiras do Pará, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 27 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1073/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 14841/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 5/10/2021, a designação do promotor de justiça Márcio 
lEal diaS para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer na promotoria de justiça de Benevides, as atribuições do 4º cargo, 
contida no item ii da PorTaria nº 0015/2021-MP/SUB-Ji, de 9/4/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 27 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 1074/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de Benevides;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15059/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça MarcEla cHriSTiNE fErrEira dE MElo para, 
sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer na promotoria 
de justiça de Benevides, as atribuições do 4º cargo, a contar de 5/10/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 27 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1075/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de Marituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14264/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça MÔNica criSTiNa GoNÇalVES MElo 
DA ROCHA para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nos seguintes 
autos de processos, de atribuição do 4º cargo da promotoria de justiça de 
Marituba, a contar de 29/9/2021:
i – processos físicos nº 0002389-29.2013.8.14.0133, 0011495-
73.2017.8.14.0133, 0006814-89.2019.8.14.0133, 0000603-
03.2020.8.14.0133, 0000501-83.2017.8.14.0133, 0003734-
64.2012.8.14.0133, 0008030-22.2018.8.14.0133, 0002344-
64.2011.8.14.0133 e 0121027-16.2016.8.14.0133;
ii – processos eletrônicos (PJE) nº 0802732-11.2021.8.14.0133, 
0802729-56.2021.8.14.0133, 0800984-41.2021.8.14.0133, 0801422-
67.2021.8.14.0133, 0802733-93.2021.8.14.0133, 0802728-
71.2021.8.14.0133,
0802713-05.2021.8.14.0133, 0024872-15.2019.8.14.0133, 0802672-
38.2021.8.14.0133, 0802669-83.2021.8.14.0133, 0802645-
55.2021.8.14.0133, 0802589-22.2021.8.14.0133, 0802535-
56.2021.8.14.0133;
iii – procedimentos extrajudiciais (notícias de fato) nº 001864-025/2021, 
001974-025/2021 e 000900-025/2020.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 27 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1076/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de itaituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15798/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem nas sessões do tribunal do júri de atribui-
ção do 2º cargo da promotoria de justiça de itaituba, referentes aos autos 
de processos e dias indicados:

dia ProcESSo ProMoTor dE JUSTiÇa
8/11/2021 0006050-08.2020.8.14.0024

EricK ricardo dE SoUZa 
fErNaNdES

10/11/2021 0802607-16.2020.8.14.0024
12/11/2021 0802613-23.2020.8.14.0024
16/11/2021 0802417-53.2020.8.14.0024
17/11/2021 0002782-43.2020.8.14.0024
19/11/2021 0008860-53.2020.8.14.0024
22/11/2021 0011852-55.2018.8.14.0024

PaTrÍcia carValHo MEdrado 
aSSMaNN

23/11/2021 0800748-28.2021.8.14.0024
24/11/2021 0802174-75.2021.8.14.0024
25/11/2021 0802598-54.2020.8.14.0024
26/11/2021 0800026-91.2021.8.14.0024

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 27 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 1077/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Paragominas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15866/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça ALAN JOHNNES LIRA FEITOSA para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 16/11/2021, referente aos 
autos do processo nº 0009684-69.2017.8.14.0039, de atribuição do 1º cargo 
da promotoria de justiça de Paragominas, podendo adotar medidas pertinen-
tes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 27 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1078/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça do 
tribunal do júri de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14034/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça EdiVar caValcaNTE liMa JÚNior para 
oficiar nas audiências judiciais, no dia 20/9/2021, referentes aos autos dos 
processos nº 0005864-22.2009.8.14.0401, 0010018-16.2019.8.14.0401 e 
0001529-38.2001.8.14.0201, de atribuição do 4º cargo da promotoria de 
justiça do tribunal do júri de Belém, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 27 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1079/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15963/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça MÁRCIO LEAL DIAS para oficiar na ses-
são do tribunal do júri, pautada para o dia 3/11/2021, referente aos autos 
do processo nº 0003884-75.2011.8.14.0005, de atribuição do 1º cargo da 
promotoria de justiça de altamira, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 27 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1080/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14031/2021, de iniciativa do promotor de justiça arlindo Jorge cabral Jú-
nior, no qual solicita a manutenção de sua designação para atuar em uma 
das promotorias de justiça da região Metropolitana de Belém, para melhor 
atender as necessidades especiais de sua esposa, conforme laudos médi-
cos apresentados;
coNSidEraNdo que só excepcionalmente, o promotor de justiça pode 
exercer suas atribuições em promotoria de justiça da qual for titular;
CONSIDERANDO que as circunstâncias narradas no expediente justificam 
tal medida excepcional;
coNSidEraNdo a vacância do 3º cargo da promotoria de justiça de Marituba;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 3º cargo da promotoria de justiça de Marituba;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça arliNdo JorGE caBral JÚNior para 
exercer na promotoria de justiça de Marituba, as atribuições do 3º cargo, 
no período de 27/9 a 10/12/2021, com prejuízo de sua titularidade.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 27 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 1083/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO os termos do despacho ex-officio da Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, área Jurídico-institucional, em 18/10/2021;
r E S o l V E:
i - rEVoGar, a contar de 20/10/2021, a designação do promotor de justiça 
GUilHErME cHaVES coElHo para, sem prejuízo das demais atribuições, 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de cachoeira do 
arari, contida na PorTaria nº 2107/2020-MP/PGJ, de 5/8/2020;
ii - rEVoGar, a contar de 20/10/2021, a designação do promotor de 
justiça lUiZ GUSTaVo da lUZ QUadroS para, sem prejuízo das demais 
atribuições, exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de 
Salvaterra, contida na PorTaria nº 0733/2021-MP/SUB-Ji, de 17/8/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1084/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença do promotor de justiça Tiago arruda da Ponte lopes;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de cachoeira do arari;
CONSIDERANDO os termos do despacho ex-officio da Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, área Jurídico-institucional, em 18/10/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça lUiZ GUSTaVo da lUZ QUadroS para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de cachoeira do 
arari, a contar de 20/10/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1085/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a atuação da promotora de justiça Juliana Nunes félix 
como membro auxiliar no conselho Nacional do Ministério Público, com 
prejuízo de sua titularidade;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Salvaterra;
CONSIDERANDO os termos do despacho ex-officio da Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, área Jurídico-institucional, em 18/10/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça GUilHErME cHaVES coElHo para exer-
cer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Salvaterra, a contar 
de 20/10/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1096/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de São João de Pirabas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15527/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça MaNoEl adilToN PErES dE oliVEi-
RA para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 27/10/2021, 
referente aos autos do processo nº 0004025-03.2017.8.14.1875, de atri-
buição do cargo da promotoria de justiça de São João de Pirabas, podendo 
adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das 
demais atribuições.
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 1102/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13183/2021;

r E S o l V E:
rEVoGar a designação do promotor de justiça daNiEl MENEZES BarroS 
para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar em conjunto com o 
promotor de justiça alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 9/11/2021, referente 
aos autos do processo nº 0008292-58.2017.8.14.0051, de atribuição do 
4º cargo da promotoria de justiça de Santarém, contida na PorTaria nº 
1015/2021-MP/SUB-Ji, de 30/9/2021.
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 1103/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13183/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça daNiEl MENEZES BarroS para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, oficiar na sessão 
do tribunal do júri, pautada para o dia 9/11/2021, referente aos autos do 
processo nº 0807322-20.2020.8.14.0051, de atribuição do 4º cargo da 
promotoria de justiça de Santarém.
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 1104/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Mocajuba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 15912/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça GErSoN alBErTo dE fraNÇa para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Mocajuba, no 
período de 20/10 a 2/11/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
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 1105/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15912/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 20/10/2021, a designação do promotor de justiça 
Márcio dE alMEida fariaS para, sem prejuízo das demais atribuições, 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Mocajuba, 
contida no item iii da PorTaria nº 0302/2021-MP/SUB-Ji, de 31/5/2021.
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 1106/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a folga do promotor de justiça diego libardi rodrigues;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15806/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA para ofi-
ciar nas audiências pautadas para o dia 22/10/2021, referentes aos autos 
dos processos nº 0803889-71.2021.8.14.0051, 0807246-74.2021.8.14.0051 
e 0807416-31.2021.8.14.0051, de atribuição do 5º cargo da promotoria de 
justiça de Santarém, sem prejuízo das demais atribuições.
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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 1107/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
16036/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça JOSIEL GOMES DA SILVA para oficiar na 
sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 3/11/2021, referente aos au-
tos do processo nº 0004000-31.2019.8.14.0028, de atribuição do 5º cargo 
da promotoria de justiça de Marabá, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
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 1108/2021-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;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 3º cargo da promotoria de justiça do 
tribunal do júri de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob Gedoc nº 
134042/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça Marco aUrÉlio liMa do NaSciMEN-
TO para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribu-
nal do júri, de atribuição do 3º cargo da promotoria de justiça do tribunal 
do júri de Belém, referentes aos autos de processos e dias indicados, po-
dendo adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0023574-27.2015.8.14.0401, dia 8/11/2021;
ii – processo nº 0003369-11.2014.8.14.0401, dia 10/11/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 08 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 727326
extrato de Portaria do Procedimento Preparatório nº 000715-
151/2021– MP/2ªPJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 2º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. JoSÉ 
GodofrEdo PirES doS SaNToS, torna pública a instauração do Procedi-
mento Preparatório nº 000715-151/2021.
informa que os termos da PorTaria já estão disponíveis no Portal de consultas 
deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.
PorTaria nº 015/2021
data de instauração: 05/11/2021
objeto: apurar indícios de irregularidades no processo de seleção dos ar-
tistas que receberam o recurso emergencial, repassado pelo Governo fe-
deral, através da lei aldir Blanc, realizado pela Secretária de cultura do 
Estado do Pará-SEcUlT, Sra. Úrsula Vidal Santiago de Mendonça, na sele-
ção da candidata/vencedora claudiana Gomes Guido.
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma
investigado: claudiana Gomes Guido - Secretaria de cultura do Estado do 
Pará (SEcUlT)
Promotor de Justiça: dr. JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS

Protocolo: 727309
extrato de Portaria do Procedimento Preparatório nº 000719-
151/2021– MP/2ªPJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 2º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. JoSÉ 
GodofrEdo PirES doS SaNToS, torna pública a instauração do Procedi-

mento Preparatório nº 000719-151/2021.
informa que os termos da PorTaria já estão disponíveis no Portal de consultas 
deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.
PorTaria nº 016/2021
data de instauração: 05/11/2021
objeto: apurar indícios de irregularidades no processo de seleção dos ar-
tistas que receberam o recurso emergencial, repassado pelo Governo fe-
deral, através da lei aldir Blanc, realizado pela Secretária de cultura do 
Estado do Pará-SEcUlT, Sra. Úrsula Vidal Santiago de Mendonça, na sele-
ção da candidata/vencedora ariela Motizuki.
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma
investigado: ariela Motizuki- Secretaria de cultura do Estado do Pará (SE-
cUlT)
Promotor de Justiça: dr. JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS

Protocolo: 727314
Portaria Nº 3913/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício nº 434/2021/cSMP-MPPa, de 26/10/2021, 
protocolizado no “SiP” sob o n.º 16023/2021, em 27/10/2021,
r E S o l V E:
coNVocar o Procurador de Justiça NElSoN PErEira MEdrado para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer a função de conselheiro Titular no 
conselho Superior do Ministério Público, durante o afastamento da titular, 
roSa Maria rodriGUES carValHo, no período de 25/10 a 01/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 727229
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 006/2021/MP/2ªPJM
o 2º Promotor de Justiça Militar, com fundamento no art. 8º, inciso ii da 
resolução nº 174/2017 do cNMP, art. 4º, inciso i da resolução 020/2007 
do cNMP e, ainda, com base na recomendação 003/2021 – MP/cGMP, torna 
público a instauração do Procedimento administrativo sob nº de PorTaria 
006/2021/MP/2ªPJM, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Militar, situada na av. 16 de Novembro, nº 486, bairro: cidade 
Velha, cEP: 66023-220, Belém/Pa.
PorTaria: 006/2021-MPPa/2ªPJM
assunto: acompanhar as visitas ordinárias, no mês de Novembro, aos se-
guintes estabelecimentos: comando de Missões Especiais – cME; coman-
do de Policiamento da capital ii – cPc ii; comando de Policiamento da 
região Metropolitana – cPrM; 01º Batalhão de Polícia Militar; 10º Batalhão 
de Polícia Militar; 24º Batalhão de Polícia Militar; 26º Batalhão de Polícia 
Militar e; 28º Batalhão de Polícia Militar.
arMaNdo BraSil TEiXEira
2º Promotor de Justiça Militar do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 727286
Portaria Nº 3911/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
14403/2021, em 28/09/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora efetiva lariSSa MoNTEiro NaSciMENTo ocu-
pante do cargo de auxiliar de administração, lotada no centro de apoio 
Operacional do Meio Ambiente - CAO Ambiental, Gratificação de Tempo 
integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual no 5.810, 
de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas ati-
vidades junto àquela unidade, a contar de 16/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 727553
extrato de inquérito civil nº 119/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 026110-003/2020 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 119/2021
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data da instauração: 09/11/2021
objeto: apurar irregularidades/ilegalidades decorrentes do suposto exer-
cício, por c. c. B. de Q., de funções privativas de servidores efetivos do 
Tribunal de contas do Estado do Pará.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 727593
extrato de inquérito civil nº 118/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 026095-003/2020 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 118/2021
data da instauração: 09/11/2021
objeto: apurar suposto acúmulo ilegal de remunerações do TcE/Pa e da 
SESPa, bem como possível exercício ilegal de atribuições privativas de car-
go de provimento efetivo do quadro do TcE/Pa, por E. i. P. c.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 727608
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
o Promotor de Justiça em exercício no 2º cargo da Promotoria de Justiça do 
meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação, Urbanismo, consumidor, fun-
dações e Entidades de interesse Social de ananindeua, com fundamento nos 
artigos 127 e 129, ii e iii da constituição federal, c/c art. 54, i da lei com-
plementar nº 057/2006, torna pública a instauração do inquérito civil abaixo 
listado, que se encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, 
com sede na rodovia Br 316, Km 08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.º012/2021-MP/2ªPJMa
iNQUÉriTo ciVil N.º 021279-003/2020
oBJETo: Violação, em tese, da lei de crimes ambientais, art. 38, iNVES-
TiGar daNo Moral E PaTriMoNial ao MEio aMBiENTE.

Protocolo: 727630
extrato de inquérito civil nº 116/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 015170-003/2020 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 116/2021
data da instauração: 09/11/2021
objeto: apurar eventual ilegalidade decorrente da renovação sucessiva, 
pela SEDUC, dos contratos temporários firmados com Paulo Roberto de 
Souza oliveira Junior e Elison José Mota, em desrespeito ao prazo máximo 
disposto pela lei complementar Estadual nº 007/1991.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 727624
extrato de inquérito civil nº 117/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 024561-003/2020 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 117/2021
data da instauração: 09/11/2021
objeto: apurar suposto acúmulo ilegal de remunerações do TcE/Pa e da SES-
Pa, além de possível exercício ilegal de atribuições pertinentes a cargo de 
provimento efetivo do quadro do TcE/Pa, pela servidora pública r. P. de a. S.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 727618
extrato de inquérito civil nº 121/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-

fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 000332-151/2020 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 121/2021
data da instauração: 09/11/2021
objeto: apurar eventual prática de ato de improbidade administrativa de-
corrente de aplicação ilegal de recursos públicos estaduais, oriundos da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública, na locação do espaço Hangar, para 
a realização do XViii congresso Médico amazônico.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 727672
extrato de inquérito civil nº 108/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 000084-151/2020 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 108/2021
data da instauração: 04/11/2021
objeto: apurar eventual ilegalidade/irregularidade ocorrida na dispensa de li-
citação nº 002/2020 e no contrato dela consequente, encetados pela Secreta-
ria de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa, além de possível pre-
juízo ao erário e de conduta caracterizadora de improbidade administrativa.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 727670
extrato de inquérito civil nº 113/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 000095-151/2020 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 113/2021
data da instauração: 08/11/2021
objeto: apurar ocorrências de supostas ilegalidades causadoras de pre-
juízo ao erário, especificamente em relação ao contrato firmado com a 
empresa ZETTa froTaS S.a, em decorrência do Pregão n° 005/2020, de-
flagrado pela Polícia Militar do Estado do Pará.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 727664
extrato de inquérito civil nº 114/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 000197-151/2020 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 114/2021
data da instauração: 08/11/2021
objeto: apurar suposta acumulação ilegal de cargos na adEPará e na 
SEdUc por servidor.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 727659
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 036/2021-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de Santarém, por intermédio do Promotor de Jus-
tiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem 
por meio deste edital, cientificar o interessado “ANÔNIMO” e a todos quantos 
possam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
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ao conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca 
do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP nº 010880-031/2017.
Santarém-Pa, 09 de novembro de 2021.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 727647
extrato de inquérito civil nº 115/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 000266-151/2020 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 115/2021
data da instauração: 09/11/2021
objeto: apurar supostas irregularidades na contratação e execução do contrato 
nº 005/2009-PMB, firmado entre o Município de Belém e a empresa GRIFFO.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 727653
Portaria Nº 3943/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando das atribuições legais e com fundamento no art. 18, 
XXV, da lei complementar nº 57/2006;
coNSidEraNdo que o planejamento institucional é um corolário do Princí-
pio da Eficiência, norteador das atividades da Administração Pública, con-
tido no art. 37, caput, da constituição da república;
coNSidEraNdo a publicação da lei 14.133/2021 em 01 de abril de 2021 
e a sua plena vigência em 01 de abril de 2023, determinando que todos os 
procedimentos de contratação que ainda não tenham sido externados até 
esta última data, adotem integralmente os ditames da referida lei;
coNSidEraNdo os artigos 12, Vii, §1º e art. 18 da lei 14.133/2021 que 
determinam a implementação do Plano de contratações anual como item 
essencial às contratações aderentes à referida lei.
coNSidEraNdo a necessidade de Padronização dos procedimentos de 
contratação no âmbito do MPPa;
coNSidEraNdo que a lei complementar Estadual nº 057, de 06 de julho 
de 2006, em seu art. 68, estabelece que toda atividade do Ministério Públi-
co obedecerá aos princípios do planejamento estratégico e operacional que 
possibilite a obtenção de melhores resultados sociais na execução de suas 
funções institucionais, através do permanente aprimoramento da presta-
ção dos seus serviços e da racionalidade da disposição e utilização dos seus 
recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros disponíveis;
r E S o l V E:
caPÍtULo i
das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1. Esta PorTaria dispõe sobre o Plano contratações anual – Pca de 
bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação no âmbito do 
Ministério Público do Estado do Pará-MPPa.
2. a confecção anual do Pca será coordenada pela comissão de Gestão do 
Planejamento Estratégico – coGEPE, assessoria de Planejamento – aS-
PlaN e Unidade de licitação e contratos, contendo todos os itens que 
pretendem ser contratados no exercício subsequente.
3. os itens inseridos no Pca devem estar alinhados a planos, projetos ou 
programas institucionais existentes e em execução.
caPÍtULo ii
das deFiNiÇÕes
1. Para os efeitos desta PORTARIA, são adotadas as seguintes definições:
2. Unidade de consolidação: conjunto de representantes da coGEPE, aS-
PlaN e liciTaÇÃo, responsável pela elaboração, planejamento, coorde-
nação e acompanhamento das ações destinadas à confecção do Pca para 
subsidiar a realização das contratações no âmbito do MPPa;
3. Unidades requisitantes: unidades responsáveis por identificar necessida-
des, requerer e acompanhar a contratação de bens, serviços, obras e soluções 
de tecnologia da informação, bem como a execução dos referidos objetos.
• Unidades demandantes: unidades administrativas que demandam bens, ser-
viços, obras e soluções de tecnologia da informação das unidades requisitantes.
Parágrafo Único: as solicitações das unidades administrativas devem ser 
encaminhadas em tempo hábil às unidades requisitantes relacionadas às 
referidas solicitações.
caPÍtULo iii
da eLaBoraÇÃo do PLaNo aNUaL de coNtrataÇÕes
Seção i
Unidade requisitante e a Elaboração do dfd

1. Para a unidade requisitante solicitar a inclusão de itens no Pca do ano 
subsequente a sua confecção, deverá elaborar o respectivo documento de 
formalização de demanda-dfd, contendo, no mínimo:
2. responsável pela contratação;
3. descrição sucinta do objeto;
• o tipo de item, o respectivo código de acordo com os Sistemas de Catá-
logo de Material ou de Serviços – caTMaT e caTSEr;
1. a unidade de fornecimento do item;
2. quantidade a ser adquirida ou contratada;
3. estimativa preliminar de valores;
• justificativa para a aquisição ou contratação;
• dados orçamentários;
1. alinhamento do objeto com o planejamento estratégico institucional;
2. alinhamento do objeto com o plano tático ou operacional do qual a uni-
dade seja integrante;
3. o grau de prioridade da compra ou contratação;
• a data planejada para início do procedimento de compra ou contratação, 
com ingresso da solicitação no GEdoc; e
• se há vinculação ou dependência com a contratação de outro item para 
sua execução, visando a determinar a sequência em que os respectivos 
procedimentos licitatórios serão realizados.
Parágrafo Único: as unidades demandantes devem formalizar as suas de-
mandas de acordo com suas necessidades no prazo estipulado, usando as 
informações que detém, utilizando-se do sistema próprio para tal.
Seção ii
Unidade de consolidação
1. o conjunto de representantes da coGEPE, da aSPlaN e da liciTaÇÃo 
deverão analisar as demandas encaminhadas pelas unidades requisitantes 
promovendo diligências necessárias para:
2. agregação, sempre que possível, de demandas referentes a objetos de 
mesma natureza;
3. adequação e consolidação do Pca; e
• construção do calendário de licitação, observado o inciso XI e XII do art. 5º.
caPÍtULo iV
da coNsoLidaÇÃo do PLaNo aNUaL de coNtrataÇÕes
Seção i
cronograma
1. até o primeiro dia útil do mês de fevereiro do ano de elaboração do Pca, 
as unidades demandantes devem registrar suas demandas em sistema 
próprio, especificando-as.
2. até o primeiro dia útil do mês de março do ano de elaboração do Pca, 
as unidades requisitantes deverão gerar os documentos de formalização 
de demandas – dfds, considerando além das demandas de sua unidade 
as apresentadas pelas unidades demandantes, acompanhados das infor-
mações constantes no art. 4º, das contratações que pretendem realizar ou 
prorrogar, na forma da legislação em vigor, no exercício subsequente, e, 
encaminhar via sistema, à unidade de consolidação.
3. até o primeiro dia útil do mês abril do ano de elaboração do Pca, a 
unidade de consolidação deverá analisar as demandas encaminhadas pelas 
unidades requisitantes, consoante disposto no art. 4º.
4. até o 7º dia corrido do mês de abril do ano de sua elaboração, o Pca 
deverá ser encaminhado para aprovação pelo Procurador-Geral de Justiça 
para publicação até o 15º corrido do mês do mesmo mês.
5. O relatório geral do PCA, na forma simplificada, deverá ser divulgado no 
portal do MPPa até o próximo dia útil à sua aprovação e assinatura.
Seção ii
revisão e redimensionamento
1. Na quinzena posterior a aprovação da lei orçamentária anual – loa, 
poderá haver revisão do Pca, orientada pela unidade de consolidação e 
unidades requisitantes, para adequação ao orçamento devidamente apro-
vado para o exercício
Parágrafo Único: as alterações do Pca, nas hipóteses deste artigo, deverão ser 
aprovadas pelo Procurador-Geral de Justiça, dentro do prazo previsto no caput.
1. durante a sua execução, o Pca poderá ser alterado mediante solicitação 
da unidade requisitante, análise consubstanciada da unidade de consolida-
ção e aprovação do Procurador-Geral de Justiça, considerando o seguinte:
2. o redimensionamento ou exclusão de itens do Pac somente poderão ser 
realizados mediante justificativa dos fatos que ensejaram a mudança da 
necessidade da contratação.
3. a inclusão de novos itens somente poderá ser realizada, mediante jus-
tificativa, quando não for possível prever, total ou parcialmente, a necessi-
dade da contratação, quando da elaboração do Pca.
4. As versões atualizadas do PCA e suas justificativas, deverão ser divul-
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gadas no Portal do MPPa.
caPÍtULo V
da eXecUÇÃo do PLaNo aNUaL de coNtrataÇÕes
1. Na execução do PCA, a unidades que compõem o fluxo de contratação e, 
principalmente a unidade de licitação e controle interno, deverão observar 
se as demandas solicitadas constam da listagem do Plano vigente.
Parágrafo único. as demandas que não constem do Pca ensejarão a sua 
revisão, caso justificadas, observando-se o disposto no art. 11.
1. As demandas constantes do PCA deverão ter o fluxo iniciado via GEDOC, 
nas datas estabelecidas, de forma a dar o cumprimento ao estabelecido no 
inciso X do art. 5º, acompanhadas da devida instrução processual.
caPÍtULo Vi
disPosiÇÕes FiNais
1. Fica dispensado de publicação do PCA, os itens classificados como si-
gilosos, nos termos da lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou 
abrangidos pelas demais hipóteses legais de sigilo.
Parágrafo único. No caso de classificação parcial de informações como si-
gilosas, as partes não classificadas assim, deverão ser registradas e publi-
cadas no Pca, quando couber.
1. os prazos do cronograma do Pca de que trata o capítulo iV poderão ser 
alterados por meio de ato do Procurador-Geral de Justiça, a fim de conciliar 
aos prazos de elaboração das propostas orçamentárias.
2. Os prazos contabilizados neste ato normativo que findarem em dia não 
útil são automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
3. os casos omissos serão dirimidos pelo Procurador-Geral de Justiça, que 
poderá expedir normas complementares, bem como disponibilizar em meio 
eletrônico, informações adicionais para fins elaboração e execução do PCA.
4. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 11 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3944/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do e-mail datado de 09/11/2021;
coNSidEraNdo a necessidade de adequação das atividades da Procura-
doria-Geral de Justiça,
r E S o l V E:
i – diSPENSar o servidor SilaS GoNÇalVES doS rEiS, ocupante do cargo 
de auxiliar de administração, lotado na corregedoria-Geral do Ministério 
Público, do exercício da Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 
137, § 1º, alínea “a”, da lei Estadual nº 5.810, de 24/01/1994, concedida 
por meio da PorTaria nº 2.421/2019-MP/PGJ, de 25/04/2019, publicada 
no d.o.E. de 17/05/2019, a contar de 01/11/2021.
ii – coNcEdEr à servidora TÂNia VENiNa aMoriM cardoSo, ocupan-
te do cargo de auxiliar de administração, lotada no apoio da Procurado-
ria-Geral de Justiça, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, 
§ 1º, alínea “a”, da lei Estadual nº 5.810, de 24/01/1994, a contar de 
01/11/2021, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas ativi-
dades junto à Procuradoria-Geral de Justiça.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 11 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 727684
extrato de inquérito civil nº 120/2021-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE dE-
fESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE 
BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a conversão de Proce-
dimento Preparatório nº 000204-151/2020 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 120/2021
data da instauração: 09/11/2021
objeto: apurar supostas irregularidades atinentes à dispensa de licitação 
nº 041/2020, bem como ao contrato nº 269/2020, daquela decorrente, 
firmado entre a Secretaria de Saúde do Município de Belém - SESMA e a 
empresa E. carloS doS SaNToS – ME.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 727686
Portaria N.º 083/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atribuições legais,

rESolVE:
Retificar a PORTARIA N.º 081/2021-MP/CGMP, de 04 de novembro de 2021, 
publicado no Diário Oficial de 05/11/2021, que determina a Correição 
ordinária nos cargos das Promotorias de Justiça de altamira.
onde se lê: Vi – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcio-
nal, cB PM cardoSo e cB PM d’aNGElES, para garantirem a segurança 
da equipe, no período de 21 a 26/11/2021;
leia-se: iV – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, 
cB PM cardoSo, cB PM d’aNGElES e SGT PM clEidiSSoN para garanti-
rem a segurança da equipe, no período de 19 a 28/11/2021;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, Belém-Pa, 10 de novembro de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 727690
resUMo da Portaria N. 008/2021 - MP/PJNt
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE NoVa TiMBoTEUa torna pública a ins-
tauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria.
instauração de Procedimento administrativo para acompanhar a regulari-
zação de contratações temporárias e a realização do concurso público para 
o provimento de cargos vinculados ao Município de Nova Timboteua/Pa.
Nova Timboteua, 27 de outubro de 2021.
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
Promotora de Justiça

Protocolo: 727703
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria
Simp: 000195-136/2021
a Promotora de Justiça respondendo por São João de Pirabas/Pa torna pú-
blica a instauração do inquérito civil, registrado no simp sob o nº 000195-
136/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de São 
João de Pirabas, situada na tv. da Glória, 331, centro, cep:68.719-000- 
São João de Pirabas- Pará- fone:(91)3449-1106
PorTaria nº 000195-136/2021
interessado(s): Ministério Público Estadual
assunto: apurar desvio de recursos do fundo Nacional de desenvolvimento 
da Educação- fNdE, por parte do ex-gestor municipal, Sr. antonio Mene-
zes do Nascimento, o ex- secretário de Educação roger costa de oliveira, 
juntamente com o contador romulo cardoso e a possível existência de 
“funcionários fantasmas”.
amanda luciana Sales lobato araujo- Promotora de Justiça

Protocolo: 727719
resUMo da recoMeNdaÇÃo N. 004/2021 - MP/PJNt
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE NoVa TiMBoTEUa torna público o teor da 
recomendação nº 004/2021, a qual se encontra à disposição na sede da 
Promotoria.
rESolVE rEcoMENdar que a Prefeita de Nova Timboteua/Pa, Sra. cláu-
dia do Socorro Pinheiro Neto, no âmbito de suas atribuições:
a) Se abstenha de realizar contratações temporárias fora das hipóteses 
previstas constitucionalmente, sob pena de responsabilização civil e penal;
b) Exonere imediatamente todos os servidores temporários indevidamente 
contratados, redistribuindo-se as atividades por eles exercidas entre os 
servidores efetivos atualmente existentes, em atenção ao princípio da con-
tinuidade do serviço público, até que os cargos vagos sejam providos por 
futuros servidores efetivos aprovados em concurso público;
c) adote as medidas necessárias para viabilizar a realização de concurso 
público para o provimento de cargos vagos do Município, no prazo máximo 
de 04 (quatro) meses, de forma que todos os servidores temporários se-
jam substituídos por servidores efetivos;
outrossim, sem prejuízo do imediato acatamento da pretensão materia-
lizada neste instrumento de atuação do Ministério Público, requisita-se a 
resposta por escrito a esta recomendação, no prazo de dez dias, indicando 
as medidas adotadas em prol do seu cumprimento.
Nova Timboteua/Pa, 27 de outubro de 2021.
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
Promotora de Justiça

Protocolo: 727708
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ eXtrato da Porta-
ria nº 010/2021-MP/4ºPJ/atM  
o 4º Promotor de Justiça de altamira/Pa, 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 n° 000006-803/2021-MP/4ºPJ/aTM, que se encontra à 
disposição na 4ª Promotoria de Justiça de altamira, situada na Tv. Niterói, 
1335, Bairro Uirapuru, altamira/Pará, fone (93) 3515-1744/1998. PorTaria 
n º 010/2021-MP/4ºPJ/aTM autor: Ministério Público do Estado do Pará 
assunto: diminuir os casos de violência contra crianças e adolescentes no 
município de altamira/Pa. luciano augusto araújo da costa – No exercício da 
4ª Promotoria de Justiça – infância e Juventude de altamira.

Protocolo: 727714
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..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL - seteMBro/ 2021

        

regime cargo   Vantagens Pecuniárias   ToTal

   incidentes sobre vencimentos e salários   

  Quant. Venc./Sal. Grat. Pessoais outras  

Nível médio/Nível 
fundamental

ag. oper. Veículos       

rJU ag. Serv. aux.       

 assistente Técnico       

 assistente MP-NM-031.1       

 Téc. administração       

 Téc. informática       

 Subtotal do regime 10 29.785,04 6.514,71 64.508,31  100.808,06

Nível Superior - rJU/
lei 086/2013

assessor MP-NS-021-2       

 analista - administração       

 analista - ciências contábeis       

 analista - direito       

 analista - informática       

 Procurador       

 Subtotal do regime 12 133.468,54 39.848,09 83.897,38  257.214,01

Nível Superior assessor i       

 assessor ii       

 Secretário       

 diretor departamento       

 coordenador da assessória       

 chefe de Gabinete       

 chefe de divisão       

 Subtotal do regime 22 133.383,94 238.563,46 162.221,75  534.169,15

Nível Médio assistente da Procuradoria i       

 assistente da Procuradoria ii       

 Subtotal do regime 07 20.796,60  23.060,82  43.857,42

aposentados ag. oper. Veículos       
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 Procurador       

 Servidor       

 Subtotal do regime 05 49.389,99 3.339,74 46.945,87  99.675,60

Pensionistas Pensionistas       

 Subtotal do regime 03 51.527,87    51.527,87

 ToTal GEral 59 418.351,98 288.266,00 380.634,13  1.087.252,11

 

deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL - oUtUBro/2021

        

regime cargo   Vantagens Pecuniárias   ToTal

   incidentes sobre vencimentos e salários   

  Quant. Venc./Sal. Grat. Pessoais outras  

Nível médio/Nível fundamental ag. oper. Veículos       

rJU ag. Serv. aux.       

 assistente Técnico       

 assistente MP-NM-031.1       

 Téc. administração       

 Téc. informática       

 Subtotal do regime 09 27.376,44 6.514,71 64.957,91  98.849,06

Nível Superior - rJU/lei 086/2013 assessor MP-NS-021-2       

 analista - administração       

 analista - ciências contábeis       

 analista - direito       

 analista - informática       

 Procurador       

 Subtotal do regime 12 133.468,54 36.984,69 94.326,24  264.779,47

Nível Superior assessor i       

 assessor ii       

 Secretário       

 diretor departamento       

 coordenador da assessória       

 chefe de Gabinete       

 chefe de divisão       

 Subtotal do regime 22 133.383,94 238.563,46 167.051,69  538.999,09

Nível Médio assistente da Procuradoria i       

 assistente da Procuradoria ii       

 Subtotal do regime 07 20.796,60  20.632,86  41.429,46

Função Gratificada
chefe de apoio Especializado       

Subtotal do regime 03 1.100,00 4.293,40 506,00  5.899,40

aposentados Procurador       

 Servidor       

 Subtotal do regime 05 49.389,99 3.339,74 46.945,87  99.675,60

Pensionistas Pensionistas       

 Subtotal do regime 03 51.527,87    51.527,87

 ToTal GEral 61 417.043,38 289.696,00 394.420,57  1.101.159,95

Protocolo: 727274
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 031/2021, 032/2021 e 033/2021.Pre-
GÃo eLetrÔNico - srP Nº 026.2021/sesMaB/FMs;Processo Lici-
tatório nº 089/2021 - objeto: registro de preço para futura ou eventual 
contratação de empresa especializada no fornecimento de material técnico 
laboratorial, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
abaetetuba/Pá. detentoras das atas de registro de preços, empresas: or-
tomedica distibuidora de Produtos ortopedicos E Hospitalares ltda, cNPJ: 
14.229.621/0001-56 - itens 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 
- 30 -31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 -41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 
47 - 48 - 49 -50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 - 60 - 61 - 62 - 63 
- 64 - 65 - 66 - 67 -68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 -77 - 78 - 79 - 
80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 -86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 -95 - 96 
- 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 -103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 -110 
- 111 - 114 - 115 - 116 - 117 - total de r$ 364.132,78 (trezentos e sessenta 
e quatro mil, cento e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) - Vigência: 
11/11/2021 à 11/11/2022; ahcor comercio de Produtosodontologicos ltda 
- cNPJ: 37.556.213/0001-04  - item 40 - total de r$ 7.600,00 (sete mil e 
seiscentos reais) - Vigência: 11/11/2021 à 11/11/2022; e paramed distribui-
dora de medicamentosltda epp - cNPJ: 16.647.278/0001-95 itens 112 - 113, 
total de r$3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais) - Vigência: 
11/11/2021 à 11/11/2022. Maria Francinete carvalho Lobato - secretaria 
Municipal de saúde

Protocolo: 727948

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃo rdc Nº 1/2021

contratação de empresa, por meio do regime diferenciado de contratações 
Públicas (rdc), para execução de 02 (duas) obras, divididas nos seguintes 
lotes:
loTE 1 - construção de Escola Municipal de Ensino fundamental em tempo 
integral, no perímetro urbano deste município, incluindo todos os materiais, 
equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços para a 
Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de referência e demais 
anexos do Edital de licitação.
loTE 2 - construção de Escola Municipal de Ensino fundamental, no perí-
metro urbano deste município, incluindo todos os materiais, equipamentos e 
mão-de-obra necessários à execução dos serviços para a Secretaria Municipal 
de Educação, conforme Termo de referência e demais anexos do Edital de 
licitação.
Modo de disputa: aberto critério de Julgamento: Menor preço global regime 
de Execução: contratação integrada
disponibilidade do Edital: http://www.altamira.pa.gov.br
e http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao
Entrega das propostas: 06/12/2021, às 10:00h (Horário de Brasília) local de 
realização: Sala de reuniões da comissão Permanente de licitação, sito à rua 
acesso 2, nº 530, Premem, altamira (Pa), 11 de novembro de 2021.

rodolfo regis Nogueira cabral
Presidente da comissão Permanente de licitação

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 044/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 047/2021, ata tem por objeto fu-
tura e eventual aquisição de peças e contratação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva da frota de veículos das secretarias municipais 
do Município de Altamira/PA, conforme especificações do Termo de Referên-
cia - anexo i. EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTES: coNTraTaNTE: 
MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira) - cNPJ: 
05.263.116/0001-37 - EMPrESa: PaNda cENTro aUToMoTiVo E coMÉr-
cio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda - EPP - cNPJ n.º 11.907.315/0001-33; 
valor global de r$: 873.508,00 para os lotes: 01 02 e 05 - EMPrESa: N. r. 
da SilVa EirEli - EPP - cNPJ n.º 15.837.895/0001-90; valor global de r$: 
1.336.027,00 para os lotes 06, 07, 08, 09, 15, 16 e 18 - EMPrESa: E. a. 
coSTa da MaTa EirEli - EPP - cNPJ n.º 03.837.406/0001-11; valor global de 
r$: 76.042,30 para o lote 03 - EMPrESa: M PoNTES da SilVa EirEli - EPP 
- cNPJ n.º 12.001.734/0001-74; valor global de r$: 3.296.363,20 para os 
lotes 04, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 19, Validade da ata é de 12 (doze) meses, 
a partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
047/2021 vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 044/2021 poderá ser 
acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - 
www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pa, 19/10 /2021.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 044/2021

Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de aLtaMira (PreFeitUra 
MUNiciPaL de aLtaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coNTraTada: 
EMPrESa: M PoNTES da SilVa EirEli - EPP - cNPJ n.º 12.001.734/0001-74; 
contrato nº. 677/2021, valor r$: 2.939.263,20; EMPrESa: N. r. da SilVa 
EirEli - EPP - cNPJ n.º 15.837.895/0001-90; contrato nº. 680/2021, valor 
r$: 342.616,00; EMPrESa: PaNda cENTro aUToMoTiVo E coMÉrcio dE 
PEÇaS E SErViÇoS lTda - EPP - cNPJ n.º 11.907.315/0001; contrato nº. 
683/2021, valor r$: 125.378,00 - EMPrESa: E. a. coSTa da MaTa EirE-
li - EPP - cNPJ n.º 03.837.406/0001-11; contrato nº. 687/2021, valor r$: 
76.042,30 - dotação orçamentária - 2.2002, 2289, 2193, 2294, 2293, 2203, 
2303, 2198, 2010, 2296, 33.90.30.00 - Material de consumo; Vigência: até 
31/12/2021; objeto: aquisição de peças e contratação de serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva da frota de veículos das secretarias municipais 
do Município de Altamira/PA, especificados no Termo de Referência, anexo I 
- www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 08/11/2021.
Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de aLta-
Mira - cNPJ nº 28.553.049/0001-90 - coNTraTada: EMPrESa: N. r. da 
SilVa EirEli - EPP - cNPJ n.º 15.837.895/0001-90; contrato nº. 681/2021, 
valor r$: 591.623,00; EMPrESa: PaNda cENTro aUToMoTiVo E coMÉr-
cio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda - EPP - cNPJ n.º 11.907.315/0001; con-
trato nº. 684/2021, valor r$: 200.100,75 - dotação orçamentária - 2.026, 
2.063, 2.052, 2.075, 33903000- material de consumo, 11110000-receita de 
imposto e Trans.Educação, 33903900-outros serv.de terc.pessoa jurídica, 
11230000 Transf. recursos do Pnate, 11200000-Transf. do Salário Educa-
ção, 11130000-Transf.do fundeb-impostos 30%, 11150000-Transf.do fundeb 
30% comple.União Vaaf; Vigência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de 
peças e contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
frota de veículos das secretarias municipais do Município de altamira/Pa, es-
pecificados no Termo de Referência, anexo I - www.altamira.pa.gov.br. assi-
natura: altamira/Pá, 08/11/2021.
Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL 
de aLtaMira - cNPJ nº 18.142.506/0001-09 - coNTraTada: EMPrESa: 
M PoNTES da SilVa EirEli - EPP - cNPJ n.º 12.001.734/0001-74; contrato 
nº. 678/2021, valor r$: 83.660,00; EMPrESa: PaNda cENTro aUToMoTiVo 
E coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda - EPP - cNPJ n.º 11.907.315/0001; 
contrato nº. 685/2021, valor r$: 143.705,00 - dotação orçamentária 2290, 
33.90.30.00; Vigência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de peças e contra-
tação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos 
das secretarias municipais do Município de Altamira/PA, especificados no Ter-
mo de referência, anexo i - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/
Pá, 08/11/2021.
Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde de aLtaMira 
- cNPJ nº 10.467.921/0001-12 - coNTraTada: EMPrESa: M PoNTES da 
SilVa EirEli - EPP - cNPJ n.º 12.001.734/0001-74; contrato nº. 679/2021, 
valor r$: 273.440,00; EMPrESa: N. r. da SilVa EirEli - EPP - cNPJ n.º 
15.837.895/0001-90; contrato nº. 682/2021, valor r$: 401.788,00; EM-
PrESa: PaNda cENTro aUToMoTiVo E coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS 
lTda - EPP - cNPJ n.º 11.907.315/0001; contrato nº. 686/2021, valor r$: 
404.324,25 - dotação orçamentária 2.089, 2.087, 2.088, 2.092, 2.115, 
2.119, 2.122, 2.108, 2.118, 2. 123, 2. 124, 2. 134, 2.126, 2.126, 2.139, 
2.084 - 3.3.90.30- material de consumo, 3.3.90.39.00-outros serv.de terc.
pessoa jurídica; Vigência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de peças e con-
tratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veícu-
los das secretarias municipais do Município de Altamira/PA, especificados no 
Termo de referência, anexo i - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/
Pá, 08/11/2021.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 044/2021

a Prefeitura municipal de altamira, torna pública a Homologação do pro-
cesso licitatório acima citado, objeto: futura e eventual aquisição de peças 
e contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de 
veículos das secretarias municipais do Município de altamira/Pa, EMPrESa: 
PaNda cENTro aUToMoTiVo E coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS lTda 
- EPP - cNPJ n.º 11.907.315/0001-33; valor global de r$: 873.508,00; EM-
PrESa: N. r. da SilVa EirEli - EPP - cNPJ n.º 15.837.895/0001-90; valor 
global de r$: 1.336.027,00; EMPrESa: E. a. coSTa da MaTa EirEli - EPP - 
cNPJ n.º 03.837.406/0001-11; valor global de r$: 76.042,30 e EMPrESa: M 
PoNTES da SilVa EirEli - EPP - cNPJ n.º 12.001.734/0001-74; valor global 
de r$: 3.296.363,20.

altamira, 13 de outubro de 2021
cLaUdoMiro GoMes da siLVa -Prefeito Municipal de altamira

Protocolo: 727950

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ

ato aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 041/2021

Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a registro de 
preço para futuro e eventual coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
Na locaÇÃo dE MáQUiNaS PESadaS, dESTiNado a aTENdEr a NEcES-
SidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE aUrora do Pará. a análise e jul-
gamento será no dia 25 de novembro de 2021 por meio do eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980389, às 08:30hs.
o edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licita-
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cao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com 
também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Perma-
nente de licitações (cPl) localizada na rua raimunda Mendes de Queiros 
nº306. Bairro vila Nova aurora do Pará/Pa, cEP: 68658-000, nos dias úteis, 
no horário de 08:00hs às 14:00hs a partir da data da publicação.

raFaeL de aGUiar MeNdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 727952

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos N° 2-007/2021 
objeto: execução das seguintes obras: a) construção de uma quadra de areia 
na comunidade São felipe; e b) construção de duas praças, sendo, uma de 
alimentação e uma de convivência, ambas na comunidade araparí. abertura: 
30/11/2021 as 09:00h. o edital encontra-se disponível na sala da cPl, em 
dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na 
av. cronge da Silveira, n°. 438 - altos - Pc. conego B. campos, bairro comer-
cial, cEP: 68.445-000. o edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, 
no portal da transparência (Governo Transparente - Prefeitura Municipal de 
Barcarena) no seguinte endereço/link: governotransparente.com.br/trans-
parencia/43829489/consultarlicitacao?datainfo=MTiwMjExMTaxMTaxN1B-
QUa==&clean=false, ou no portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo
-obras”). demais informações no departamento de licitações e contratos, em 
dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@
barcarena.pa.gov.br, ou ainda pelos telefones: (91) 99393-6685 - (91) 3753-
3341. thais silva Quaresma - Presidente da cPL.

Protocolo: 727954
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021

o Município de Brasil Novo, torna público a Homologação do procedimento 
licitatório em epigrafe, objeto: registro de Preços da administração Pública 
Municipal para o futuro fornecimento de suprimentos e equipamentos de infor-
mática e material de expediente, para manutenção das atividades da Prefeitu-
ra e demais fundos Municipal, empresas: JorGE HENriQUE SaNToS dE SoU-
Sa cNPJ nº 20.174.278/0001-92, com o valor total de r$ r$ 1.836.127,90; 
ESaTi coMErcio E SErVicoS EirEli cNPJ/Mf 21.852.893/0001-73, com o 
valor total de r$ 497.063,50 e diSTriSUPri diSTriBUidora E coMÉrcio 
lTda cNPJ/Mf 10.210.196/0001-00, com o valor total de r$ 10.510,00.

Weder MarKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos, 
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021

oBJeto: registro de Preços da administração Pública Municipal para o futuro 
fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática e material de 
expediente, para manutenção das atividades da Prefeitura e demais fundos 
Municipal. aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 041/2021 - EMPrESa: JorGE 
HENriQUE SaNToS dE SoUSa cNPJ nº 20.174.278/0001-92, com o valor 
total de r$ 1.836.127,90 (hum milhão, oitocentos e trinta e seis mil centos 
e vinte e sete reais e noventa centavos). aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 
Nº 042/2021 - EMPrESa: diSTriSUPri diSTriBUidora E coMErcio lTda 
cNPJ nº 10.210.196/0001-00, com o valor total de r$ 10.510,00 (dez mil, 
quinhentos e dez reais). Validade da ata de registro de Preços 12 meses.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

aViso de retiFicaÇÃo
coNtrato adMiNistratiVo Nº 263/2021, referente ao PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 023/2021-Pe. Matéria publicada em 06/10/2021, doU 
seção 3, página 240. Diário Oficial do Estado do Pará - IOEPA página 93, Jor-
nal amazônia-Gerais - 2. oBJETo: Seleção e contratação de pessoa jurídica 
do ramo pertinente para o fornecimento de suprimentos e equipamentos de 
informática e material de expediente, para manutenção das atividades da 
Prefeitura e demais fundos Municipal. 
onde se lê: valor total r$ 385.142,54 (trezentos e oitenta e cinco mil cento 
e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). 
Leia-se: valor total r$ 367.227,54 (trezentos e sessenta e sete mil duzentos 
e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 727955

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021
o Município de Brasil Novo, torna público a Homologação do procedimento 
licitatório em epigrafe, objeto: registro de Preços contratação de empresas 
do ramo pertinente com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços 
da administração Pública Municipal para o futuro fornecimento de BriTa 1 - 
9,5mm<#<12,5mm, empresas: rocHa coNcrETo E BriTa lTda cNPJ/Mf 
31.365.873/0001-21, com o valor total de r$ 350.000,00.

Weder MarKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos, 
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

oBJeto: registro de Preços contratação de empresas do ramo pertinente com 
o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da administração Públi-
ca Municipal para o futuro fornecimento de BriTa 1 - 9,5mm<#<12,5mm. 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 044/2021 - EMPrESa: rocHa coNcrE-
To E BriTa lTda cNPJ/Mf 31.365.873/0001-21, com o valor total de r$ 
350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais). Validade da ata de registro de 
Preços 12 meses.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: 
eMPresa: rocHa coNcreto e Brita Ltda cNPJ/Mf 31.365.873/0001-
21, contrato administrativo nº. 300/2021, com o valor total de r$ r$ 
175.000,00. oBJETo: registro de Preços contratação de empresas do ramo 
pertinente com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da 
administração Pública Municipal para o futuro fornecimento de BriTa 1 - 
9,5mm<#<12,5mm. foNTE dE rEcUrSoS: 2.052 e 3.3.90.30.00, ViGÊN-
cia doS coNTraToS: 10/11/2021 à 10/10/2022. assinatura do contrato: 
10/11/2021 Brasil Novo/Pa,.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 727956
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do PiriÁ / Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 018/2021 Pe
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que às 09:00h do dia 25 de Novembro de 2021, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na moda-
lidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de 
disputa aberto, que objetiva o registro de preços, para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada na aquisição de utensílios domésticos de 
copa e cozinha, visando atender as necessidades das secretarias integradas e 
fundos municipais da prefeitura municipal de cachoeira do Piriá-Pa. os inte-
ressados poderão obter o texto integral do edital e todas as informações sobre 
a licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, 
www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 019/2021 Pe
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal torna 
público que às 09:00h do dia 26 de Novembro de 2021, no endereço eletrô-
nico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade 
pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de dispu-
ta aberto, que objetiva o registro de preços, para futura e eventual contrata-
ção de empresa especializada na aquisição de material de limpeza e produtos 
de higienização, visando atender as necessidades das secretarias integradas 
e fundos municipais da prefeitura municipal de cachoeira do Piriá-Pa. os inte-
ressados poderão obter o texto integral do edital e todas as informações sobre 
a licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, 
www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 020/2021 Pe
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que às 09:00h do dia 29 de Novembro de 2021, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na moda-
lidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de 
disputa aberto, que objetiva o registro de preços para eventual contratação 
de empresa para de aquisição de veículos 0 km, adaptada para ambulância de 
simples remoção, tipo pick - up, cabine simples, c/ tração 4x4, para atendi-
mento as necessidades na locomoção de pacientes dentro e fora do município 
de cachoeira do Piriá/Pa. os interessados poderão obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página 
do Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.
br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura 
Municipal de cachoeira do Piriá.

Protocolo: 727957
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2021-PMc/sMs 
HoMoloGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico nº 026/2021-PMc/
SMS que tem por objeto: aquisição de Equipamentos E dispositivos Tecnológi-
cos Para informatização das Equipes de atenção Primária À Saúde (aPS), para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde,e com base no relatório da comissão 
Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdi-
co/HoMoloGo seu objeto a Gardeline Gerenciamento E Tecnologia Eireli, cNPJ 
nº 14.136.037/0001-56, Valor Global r$ 472.693,15;W. do S. c. Barra, cNPJ nº 
05.724.970/0001-53, Valor Global r$ 139.065,94; para que produza os efeitos 
legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas al-
terações posteriores. data da Homologação: 09/11/2021. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 040/2021-PMc
HoMoloGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 040/2021-
PMc que tem por objeto: registro de Preços Para Eventual aquisição de Mate-
rial Pedagógico complementar de incentivo a leitura E inclusão Para atender a 
Secretaria de Educação de cametá - Pa,e com base no relatório da comissão 
Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdi-
co/HoMoloGo seu objeto a Educare Editora E distribuidora de livros Eireli, 
cNPJ nº 20.299.643/0001-95, Valor Global r$ 686.500,00;para que produza os 
efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. data da Homologação: 11/11/2021. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 727958

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório 
do tipo menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
105/2021/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada no 
Serviço de Manutenção do Sistema de iluminação Pública Neste Município 
de castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de 
Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início 
da etapa de lances no dia 25/11/2021às 09:00 horas. o Edital estará dispo-
nível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-
contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. sheila Mirian Medeiros 
Gomes - Pregoeira da Prefeitura de castanhal.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 106/2021/PMc 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de emul-
são asfáltica catiônica tipo concreto betuminoso usinado à quente/cbuq - faixa 
c, destinado a atender as necessidades dos serviços de pavimentação asfál-
tica e manutenção de vias (tapa buracos) das diversas ruas deste município 
de castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de 
Pregão Eletrônico, terá início com a divulgação das propostas de preços e 
etapa de lances no dia 30/11/2021, às 09:00 horas. o edital estará dispo-
nível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-
contratos-e-convenios;  www.gov.br/compras e no e-mail: pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias 
de araújo - Pregoeira/PMc.
a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação torna pública a abertura do Processo licitatório, do tipo 
“Menor Preço Por item”, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 096/2021/
fMTT, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para forneci-
mento de Materiais, Equipamentos E dispositivos auxiliares de Sinalização 
Horizontal Para apoio ao Sistema Viário Urbano deste Município de castanhal/
Pará, Por Um Período de 12 (doze) Meses, a sessão pública do Pregão Eletrô-
nico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de 
lances no dia 26/11/2021às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: 
www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-con-
venios e www.gov.br/compras e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.
br, a partir da data da publicação. Gutemberg cardoso sobral - Pregoeiro 
da secretaria Municipal de transporte e trânsito.

Protocolo: 727959

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 050/2021 - UasG 980385
Processo LicitatÓrio Nº 039/2021

objeto: registro de preço para aquisição de matéria e equipamento da tec-
nologia da informática (Ti), incluindo: impressora, nobreak, computador e 

monitor, para atender as unidades Básicas de Saúde. Entrega das Propostas: 
a partir de 12/11/2021 às 08h00min no site www.gov.br/compras. abertura 
das Propostas: 26/11/2021 às 09h30min. informações Gerais: www.pmcn.
pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2021 - UasG 980385
Processo LicitatÓrio Nº 040/2021

objeto: registro de preço visando a aquisição de medicamento e insumos 
para Secretaria Municipal de saúde de cumaru do Norte-Pa. Entrega das 
Propostas: a partir de 12/11/2021 às 08h00min no site www.gov.br/com-
pras. abertura das Propostas: 26/11/2021 às 13h00min. informações Gerais: 
www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. Edital no Endereço: 
av. dos Estados, n.º 73, cumaru do Norte-Pa ou www.gov.br/compras. 
railane Barbosa almeida:  Pregoeira.

Protocolo: 727960

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

 
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUrioNÓPoLis

eXtrato de coNtrato
escoLa JK

 coNtrato Nº:  20210269
oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 08/2021 – Lote 01

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada: MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 01 (UMa) ES-
cola coM QUadra PoliESPorTiVa coBErTa, localiZada No MUNicÍPio 
dE cUrioNÓPoliS - Pa
Valor ToTal: r$7.479.072,74 (SETE MilHÕES, QUaTrocENToS E SETENTa 
E NoVE Mil, SETENTa E doiS rEaiS E SETENTa E QUaTro cENTaVoS)
ViGÊNcia: 30 dE SETEMBro dE 2021 a 30 dE MarÇo dE 2023
daTa da aSSiNaTUra: 30 dE SETEMBro dE 2021
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE cUrioNÓPoliS.

eXtrato de coNtrato
escoLa rita LiMa

 coNtrato Nº: 20210270
oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 08/2021 – Lote 02

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada: caMPiNa ENGENHaria EirEli
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 01 (UMa) ES-
cola coM QUadra PoliESPorTiVa coBErTa, localiZada No MUNicÍPio 
dE cUrioNÓPoliS - Pa
Valor ToTal: r$4.023.170,29 (QUaTro MilHÕES, ViNTE E TrÊS Mil, cEN-
To E SETENTa rEaiS E ViNTE E NoVE cENTaVoS)
ViGÊNcia: 30 dE SETEMBro dE 2021 a 30 dE MarÇo dE 2023
daTa da aSSiNaTUra: 30 dE SETEMBro dE 2021

Protocolo: 727544

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado do caraJÁs
eXtrato terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
esPÉcie: terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica

coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE Eldorado do caraJáS- Pa, 
localizada na rua rio Vermelho, Qd 051, N° 01, Km 100. cEP: 68524-000 - 
Eldorado do carajás/Pá, inscrita no cNPJ sob o nº 84.139.633/0001-75.
coNTraTada: dESENVolViMENTo da PESQUiSa - fadESP, com sede na 
cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.572.870/0001-59.
data assinatura: 09 / 10 /2021.
Vigência: da assinatura até o dia 31 de dezembro.
objeto: Estabelecimento de parceria logística para realização de ProcESSo 
SElETiVo (ProSEl) para o preenchimento de 50 (cinquenta) vagas de 01 
(uma) turma do curso de Engenharia civil a ser oferecido pela Universidade 
federal do Sul e Sudeste do Pará - UNifESSPa.
foro: comarca de Eldorado dos carajás, Estado do Pará.

Protocolo: 727961

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

.

eXtrato de coNtrato 
toMada de PreÇo Nº 02/2021 

objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para a rEcUPEraÇÃo dE ES-
Trada ViciNal (ESTrada da MaraJoara) coM EXTENÇÃo dE 26,5 KM, No 
MUNicÍPio dE NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Nova Esperança do Piriá. contratada: liMPSErVcar E EVENToS EirE-
li. contrato nº 1011.001/2021, Valor Global: r$ r$ 1.550.018,37. Vigência do 
contrato: 180 dias a partir da ordem de Serviço. data assinatura: 10/11/2021. 
alcineia do socorro carmo dos santos. Prefeita Municipal.

Protocolo: 727962
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº 03/2021-srP
objeto: registro de Preços Para contratação de empresa especializada em 
tecnologia de informação para locação de software de gestão para a admi-
nistração Pública Municipal direta e indireta, com o intuito de atender as de-
mandas das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Novo 
Progresso/Pa. Tipo: Menor preço unitário. data da abertura: 25/11/2021 ás 
09h00min. local: o pregão eletrônico será realizado através do Sistema ele-
trônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o 
Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. 
scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico Nº 56/2021-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada Para 
Prestação de Serviços de arbitragem, para atender as necessidades do depar-
tamento de Esportes do Município de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço 
por item. data da abertura: 29/11/2021 ás 08h00min. local: o pregão eletrô-
nico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de 
compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se 
disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico Nº 54/2021/seGUNda cHaMada 
objeto: registro de Preços Para aquisição de Veículos automotores, Tipo Uti-
litário, Zero quilometro, destinados a atender a Secretaria Municipal de Edu-
cação do Município de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. data 
da abertura: 26/11/2021 ás 11h00minmin. local: o pregão eletrônico será 
realizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, 
no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponí-
veis no endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico Nº 53/2021-srP/seGUNda cHaMada 
objeto: registro de preços para contratação de empresa para serviços de 
transporte escolar dos alunos da Educação Básica da rede Municipal e Esta-
dual, e atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Muni-
cípio de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. data da abertura: 
26/11/2021 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado através 
do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.bnc-
compras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço 
eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 727963

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de NoVo rePartiMeNto
aVisos de LicitaÇÃo - 

toMada de PreÇos Nº 2/2021-009-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 29 de novembro de 2021, 
fará realizar licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, tipo menor preço 
por lote, para coNTraTaÇao dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 02(dUaS) 
EScolaS coM 02 SalaS PadroNiZadaS dE ENSiNo fUNdaMENTal, cor-
rESPoNdENdo a EScola rio GElado, localiZada Na Vila PEdrolÂN-
dia - P.a. rio GElado E EScola HUMBErTo dE caMPoS, localiZada Na 
ViciNal do cacETÃo - P.a. TUErÊ, aMBaS Na ZoNa rUral do MUNicÍPio 
NoVo rEParTiMENTo-Pa, de acordo com o que determina a legislação vigen-
te, a realizar-se na Sala de reuniões da Prefeitura. o procedimento licitatório 
obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 21/06/1993, com as alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis na sala da comissão de licitação, no Portal da Transparência do 
Município de Novo repartimento, GEo-oBraS do TcM/Pa, e através de solici-
tação pelo e-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.com. Novo repartimento 
- Pa, 12/11/2021. sidiLeNi cHaVes de soUZa. comissão de Licitação. 
Presidente.

toMada de PreÇos Nº 2/2021-010-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 30 de novembro de 2021, 
fará realizar licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, tipo menor preço 
por lote, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErVi-
ÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo da E.M.E.f. SaNTa crUZ, localiZada No 
ProJETo dE aSSENTaMENTo TUErÊ 1, ViciNal 02, E rEforMa da E.M.E.i. 
NoVa ESPEraNÇa ii, localiZada No diSTriTo dE MaracaJá, aMBaS 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. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 

21/06/1993, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edi-
tal e seus anexos encontram-se disponíveis na sala da comissão de licitação, 
no Portal da Transparência do Município de Novo repartimento, GEo-oBraS 
do TcM/Pa, e através de solicitação pelo e-mail: cplnovorepartimento2021@
gmail.com. Novo repartimento - Pa, 12 de novembro de 2021. sidiLeNi 
cHaVes de soUZa. comissão de Licitação. Presidente.

Protocolo: 727964

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de NoVo rePartiMeNto
aViso de HoMoLoGaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-030sMss
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaQUiNárioS ESPEcÍficoS 
dE laVaNdEria HoSPiTalar. Vencedor: c SoarES PErEira EirEli, com 
o valor total de r$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). HoMoloGador 
aliNE BarroS SUlZBacH. Em 10/11/2021. Novo repartimento/Pa, 10 de 
novembro de 2021. BrUNo rodriGUes reis. Portaria nº. 1157/2021-
GP. Pregoeiro

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 9/2021-036sMss

o Município de NoVo rePartiMeNto-Pa, através da Prefeitura Municipal, 
por intermédio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, tipo 
Menor Preço por iTEM, em Sessão Pública Eletrônica a partir das 09h00min 
(horário de Brasília-df) do dia 26/11/2021, através do site: www.portalde-
compraspublicas.com.br objeto: aQUiSiÇÃo dE 02 (doiS) VEÍcUloS lEVES 
coM rEcUrSoS oriUNdo daS EMENdaS ParlarMENTarES Nº 31880002 
E Nº 34910003, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNi-
ciPal dE SaÚdE E SaNEaMENTo do MUNicÍPio dE NoVo rEParTiMENTo-
Pa, nos termos da lei nº 10.520, de 17/07/2002, do decreto nº 10.024, de 
20/09/2019, do decreto nº 7.746, de 05/06/2012, do decreto federal nº 
7.892, de 23/01/2013, do decreto n° 8.538, de 06/10/2015, lei complemen-
tar nº123/06, aplicando-se, subsidiariamente a lei nº 8.666, de 21/06/1993 
e demais legislações, sob as condições e as exigências estabelecidas neste 
edital e seus anexos. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Por-
tal da Transparência do Município de Novo repartimento, Mural de licitações 
- TcM/Pa, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, e através de solici-
tação pelo e-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.com. Novo repartimento 
- Pa, 11 de novembro de 2021. BrUNo rodriGUes reis. Pregoeiro. 
Portaria nº. 1157/2021-GP

Protocolo: 727965

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021 - PMPd/sMotsU - srP

a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio do Setor de 
licitação, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico tipo menor preço por item, objeto: registro de preço visando futura e 
eventual contratação de empresa Especializada em aquisição de Óleo diesel
-S10 para recuperação de Estradas Vicinais do Município de Pau D´arco - PA, 
conforme convênio Nº 061/2021, Processo 2021/197113 com a Secretaria 
de Estado de Transporte/Setran, conforme termo de referência e projeto bá-
sico em anexo ao edital.
data e horário do recebimento das propostas: até às 09:00 horas do dia 
30/11/2021. data e horário do início da disputa: 09:10 horas do dia 30/11/2021. 
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de 
compras Pública https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, dE 20 de setembro de 2019, lei 
nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações posteriores que lhe foram 
introduzidas.
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no Por-
tal de compras Públicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal 
da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no 
Mural das licitações do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da pu-
blicação deste aviso.

Pau D´arco - PA, 12 de novembro de 2021.
___________________________________

edicarLos JesUiNo FiLHo
Pregoeiro

decreto nº 014/2021
Protocolo: 727966

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-0028
reGistro de PreÇos para futura e eventual aquisição de peças e aces-
sórios de primeira linha para veículos da linha pesada, para manutenção e 
conservação da frota dos ônibus escolar da rede estadual de ensino. data e 
abertura dos envelopes: 25/11/2021 horário: 9:00hs.
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aViso PreGÃo PreseNciaL
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-0029

reGistro de PreÇos para futura e eventual aquisição de equipamentos 
e suprimentos de informática para atender todas as unidades gestoras deste 
município. data e abertura dos envelopes: 30/11/2021 horário: 9:00hs.

aViso PreGÃo PreseNciaL
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-0030

reGistro de PreÇos com vistas a futura e eventual aquisição de ferra-
mentas e outros materiais de consumos diversos em atendimento as unida-
des gestoras, deste Município. data e abertura dos envelopes: 01/12/2021 
horário: 9:00hs. informações e Editais av. araguaia s/n centro ou Site: www.
tcm.pa.gov.br Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
fone: 94 3422-1341.

eder raBeLo-Pregoeiro
Protocolo: 727967

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

a PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis-Pa tona-se público que re-
alizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 060/2021-PE/PMr -SrP. 
cujo o objeto: contratação de Empresa Especializada Para fornecimento de 
combustível Para recuperação de Estradas e Vicinais conforme convenio nº 
083/2021 celebrado Entre a Secretaria de Estado de Transportes-Setran e 
a Prefeitura Municipal de rurópolis. data da abertura 25/11/2021 Horário 
09:00h  Será julgado o processo de licitação no endereço eletrônico www.
portaldecompraspublicas.com.br. Para adquirir o edital  nos meios eletrônicos  
www.ruropolis.pa.gov.br,  www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações), www.
portaldecompraspublicas.com.br. José edilson Machado Lima - Pregoeiro 
Municipal.

Protocolo: 727968
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de 
saNta BÁrBara do ParÁ/Pa

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0062/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GENEroS aliMENTicioS Para a 
ElaBoraÇÃo dE cESTaS BaSicaS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia E ProMoÇÃo Social dE SaNTa 
BárBara do Pará. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julga-
mento será no dia 25 de Novembro de 2021 por meio do endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital e 
anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira 
filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsanta-
barbara2021@gmail.com.

revelino Lopes de sousa
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 727969
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL 
de saNta iZaBeL do Para

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021-PMsiP- sMs
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que reali-
zará licitação objetivando contratação de empresa especializada em forneci-
mento de medicamento de uso continuo para atender a demanda da Secre-
tária Municipal de Saúde; SESSao PÚBlica: 25 de novembro de 2021, às 
10hs, horário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. Edital disponível: Endereço 
eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (UaSG 455288) e TcM Pa – infor-
mações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP

Protocolo: 727725

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2021-seMaP
oBJeto: Concessão onerosa de uso de espaço público para beneficiamento 
do pescado regional no centro integrado de Pesca artesanal - ciPar. data de 
abertura: 13/12/2021 às 09h30m, na sala de reunião da Secretaria Municipal 
de agricultura e Pesca. o Edital poderá ser obtido pelo site: www.santarem.
pa.gov.br ou através do e-mail licita.semap@hotmail.com. concorrência Pú-
blica Nº 002/2021-SEMaP. objeto: outorga de concessão de uso a título one-
roso, mediante pagamento mensal para exploração econômica de 76 (setenta 
e seis) espaços públicos localizados em mercados municipais, no município de 
Santarém. data de abertura: 15/12/2021 às 09h30m, no auditório do centro 
de informações ambientais ciaM. o Edital poderá ser obtido pelo site: www.
santarem.pa.gov.br ou através do e-mail licita.semap@hotmail.com. 
Luanna carolinne correa Ferreira - Presidente da cPL

Protocolo: 727970

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
retiFicaÇÃo

No termo de extrato da Portaria nº 129/2021 - seMsa, publicado no 
doe/Pa, N° 34.687, páginas 154-155, protocolo 699489 em 01/09/2021. 
oNde se LÊ: “e em cumprimento ao disposto no art.67 da lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores”, Leia - se: “e em cumprimento ao disposto no art. 51 
da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores”. Vania Maria azevedo Portela 
- secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 041/2021 - seMsa/ reaBertUra 

objeto: aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Para Ma-
ternidade do Hospital Municipal de Santarém Pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Santarém, de acordo com a Portaria MS nº 3.688/ Proposta: 
17556.659000/1200-08, conforme especificações constantes no Edital e seus 
anexos, por meio do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Evento de 
reabertura (republicação) com a contagem de Prazo: readequação do Edital, 
Termo de Referência (retificação da especificação do equipamento) e seus 
anexos. início de entrega das propostas: 12/11/2021 a partir das 09h no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 26/11/2021 
às 9h (Horário Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 727971

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/1208001/2021-dL-PMsat.
objeto: coNTraTaÇÃo EMErGENcial dE EMPrESa ESPEcialiZada EM 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE forNEciMENTo dE liNK dE iNTErNET, Via 
fiBra ÓPTica, Para aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE SaNTo 
aNToNio do TaUá E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNicÍPaiS.
coNTraTada: r coNdE da SilVa coMErcio -cNPJ: 18.638.869/0001-21.
coNTraToS Nº 1009001/2021-dl-PMSaT - no valor Total de r$ r$ 30.810,00 
(Trinta mil oitocentos e dez reais); Nº 1009002/2021-dl-PMSaT/SEMEd - no 
valor Total de r$ 33.180,00 (Trinta e três mil cento e oitenta reais) e Nº 
1009003/2021-dl-PMSaT/fMS - no valor Total de r$ 30.810,00 (Trinta mil 
oitocentos e dez reais);
fUNdaMENTaÇÃo lEGal lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - art. 24, 
inciso iV e suas alterações
daTa dE aSSiNaTUra: 10 de setembro de 2021.

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de Santo antônio do Tauá

Protocolo: 727972

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de ratiFicaÇÃo

oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/1208001/2021-dL-PMsat
objeto: coNTraTaÇÃo EMErGENcial dE EMPrESa ESPEcialiZada EM 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE forNEciMENTo dE liNK dE iNTErNET, Via 
fiBra ÓPTica, Para aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE SaNTo 
aNToNio do TaUá E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNicÍPaiS.
coNTraTada: r coNdE da SilVa coMErcio -cNPJ: 18.638.869/0001-21, 
Valor ToTal de r$ 94.800,00 (Noventa e quatro mil e oitocentos reais)
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - art. 24, 
inciso, iV e suas alterações.
data: 03 de setembro de 2021

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 727973
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00051/2021
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇao dE EMPrESa Para PrESTaÇao dE SErViÇo 
dE MaNUTENÇao E aQUiSiÇao dE PEÇaS dE VEicUloS aUToMoTiVoS 
EM aTENdiMENTo a dEMaNda da SEcrETaria dE aSSiSTENcia Social 
do MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 25/11/2021 
às 11:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.com-
prasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser 
obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações 
(cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do 
capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs 
a partir da data da publicação.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00052/2021
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE cESTaS BáSicaS Para forNEciMENTo aS faMÍ-
liaS EM SiTUaÇÃo dE VUlNEraBilidadE Social aTENdidaS PElo craS 
- cENTro dE rEfErÊNcia da aSSiSTÊNcia Social, dE acordo coM a 
lEi fEdEral Nº 8.842/93,EM aTENdiMENTo a SEcrETaria dE aSSiSTÊN-
cia Social do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 25/11/2021 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará dispo-
nível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ 
e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também 
poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de 
licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domin-
gos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 
13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 12/11/2021
Protocolo: 727974

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 093/2021 - srP
reGistro de PreÇo Para FUtUra e eVeNtUaL aQUisiÇÃo de GÊNeros 
de aLiMeNtaÇÃo, coPa E coZiNHa E MaTErial dE liMPEZa E ProdUToS 
dE HiGiENiZaÇÃo, aTENdENdo aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB e SEMoB. abertura: 
26/11/2021 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 727975

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Processo: dispensa nº. 7/2021-070. Prazo de Vigência 10.11.2021 a 
10.11.2022.
contratante: Prefeitura Mul. de são Geraldo do araguaia, cNPJ: 
10.249.241/0001-22. objeto: locação de software e licença de uso anual de 
sistema especifico de identificação civil. Dotação Orçamentária: 2.006. Con-
tratada (o): Empresa de Tecnologia da inf. E com. do Estado do Pará - Pro-
dEPa, cNPJ: 05.059.613/0001-18, cT nº 20210298, valor 4.525,56. funda-
mento legal: art. 24, inciso XVi, da lei 8.666/93. São Geraldo do araguaia 
- Pa, 10 de novembro de 2021. Ordenador (a) de Despesas, Jefferson 
douglas Jesus oliveira.

terMo de ratiFicaÇÃo
Processo: dispensa nº 7/2021-070, ratiFico por este termo a dispen-
sa de licitação fundamentada no art. 24, inciso XVi, da lei 8.666/93, para a 
Locação de software e licença de uso anual de sistema especifico de identifica-
ção civil. raTifico, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das licitações, 
determinando que se proceda à publicação do devido extrato. São Geraldo 
do araguaia - Pa, 10 de novembro de 2021. ordenador (a) de despesas, 
Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

Protocolo: 727976

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.042-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 26/11/2021, às 08:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.042-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
aQUiSiÇÃo dE diSco rEcorTado 26X6,0, Para aTENdEr a PrEfEiTU-
ra dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa. o edital estará disponível nos sítios do 
(https://www.portaldecompraspublicas.com.br), https://saojoaodoaraguaia.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail 
licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.047-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 26/11/2021, às 08:40h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.047-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para rEaliZacao dE fESTiVidadES E EVEN-
ToS, locaÇÃo dE SiSTEMa dE  SoM , ilUMiNaÇÃo,  Palco, TElÃo lEd, 
BaNHEiroS QUÍMicoS, GErador dE ENErGia, E oUTroS EQUiPaMENToS 
E MaTEriaiS NEcESSárioS ao USo EM EVENToS E NaS fESTiVidadES a 
SErEM rEaliZadoS PEla SEcrETaria, fUNdoS E PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE Sao Joao do araGUaia -Pa. o edital estará disponível nos sítios do 
(https://www.portaldecompraspublicas.com.br), https://saojoaodoaraguaia.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações do TcM-Pa.
ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 727977

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtratos de reGistros de PreÇos 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 040/2021 
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empre-
sa especializada no fornecimentos de serviços gráficos, objetivando aten-
der as demandas das Secretarias, fundos municipais da Prefeitura Munici-
pal de São Miguel do Guamá/Pa. Vigência: 12 meses. data da assinatura: 
14/10/2021. contratante: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, 
cNPJ nº: 05.193.073/0001-60; contratada: coMUNiQUE EirEli, cNPJ: 
38.211.297/0001-07, valor total r$ 3.333.823,27 (três milhões, trezentos e 
trinta e três mil, oitocentos e vinte e três e vinte e sete centavos).

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 031/2021. 
objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos 
e suprimentos de informática para atender a Prefeitura Municipal, Secretarias 
e fundos do município de fundos do município de São Miguel do Guamá/Pa. 
Vigência: 12 meses. data da assinatura: 30/09/2021. contratante: Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Guamá, cNPJ nº: 05.193.073/0001-60. contra-
tada: VS delgado comercio Eireli, valor total de r$ 591.053,29 (quinhentos e 
noventa e um mil, cinquenta e três reais e vinte e nove reais), 4U digital co-
mercio E Serviços Eireli, valor total r$ 19.782,00 (dezenove mil, setecentos e 
oitenta e dois reais), B TEc comercio Eletronico ltda valor r$ 13.890,00 (tre-
ze mil, oitocentos e noventa), Belpará comercio ltda, valor r$ 296.956,69 
(duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta 
e nove centavos), cleber Nascimento da rosa Epp, valor r$ 55.460,00(cin-
quenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) comercial flex Eireli, valor 
r$ 8.100,48(oito mil, cem reais e quarenta e oito centavos), coNcEPT Servi-
ços de instalações Elletricas Eireli-Me valor r$ 40.305,55 (quarenta mil, tre-
zentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos, EGc comercio E atacadista 
de informatica E Eletronico Eireli, valor r$ 4.495,98 (quatro mil, quatrocentos 
e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) Ederson cunha de Sousa-
comercio de informatica, valor r$ 12.524,12 (doze mil, quinhentos e vinte e 
quatro reais e doze centavos) Enedina dos Santos araujo 69960739287 ME, 
valor r$ 64.438,92(sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e 
noventa e dois centavos), Marcos S Biudes Eireli, valor r$ 133.104,00 (cento 
e trinta e três mil, cento e quantro reais), Minas Soluções Em impressão 
ltda, valor r$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais) Quality ata-
cado Eireli, valor r$ 67.717,31 (sessenta e sete mil, setecentos e dezessete 
reais e trinta e um centavos) r N Baltazar comercio de informática valor r$ 
82.052,00 (oitenta e dois mil e cinqueta e dois reais) S & K informática ltda 
valor r$ 71.550,00 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais) Sanet 
comercio E Serviços de informática ltda valor r$ 159.516,61, T.J. comercio 
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de Produtos Eireli valor r$ 180.111,29 (cento e oitenta mil, cento e onze 
reais e vinte nove centavos), Tiago de andrade Gomes valor 115.920,82(cen-
to e quinze mil, novecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) Uninter 
informática S/a, valor r$ 188.913,00 (cento e oitenta e oito mil, novecentos 
e treze reais) Videoconferencia Brasil Tecnologia i.S ltda, valor r$ 7.559,28 
(sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte oito centavos)  W.l da 
Silva Papelaria valor r$ 49.035,48(quarenta e nove mil, trinta e cinco reais e 
quarenta e oito centavos) Metdata Tecnologia da informação Eireli valor r$ 
12.000,00 (doze mil reais).

aVisos de HoMoLoGaÇÃo 
a  Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar em 
favor das Empresas: VS delgado comercio Eireli, valor total de r$ 591.053,29 
(quinhentos e noventa e um mil, cinquenta e três reais e vinte e nove reais), 
4U digital comercio E Serviços Eireli, valor total r$ 19.782,00 (dezenove mil, 
setecentos e oitenta e dois reais), B TEc comercio Eletronico ltda valor r$ 
13.890,00 (treze mil, oitocentos e noventa), Belpará comercio ltda, valor r$ 
296.956,69 (duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e seis 
reais e sessenta e nove centavos), cleber Nascimento da rosa Epp, valor r$ 
55.460,00(cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) comercial 
flex Eireli, valor r$ 8.100,48(oito mil, cem reais e quarenta e oito centavos), 
concept Serviços de instalações Elletricas Eireli-Me valor r$ 40.305,55 (qua-
renta mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos, EGc comercio 
E atacadista de informatica E Eletronico Eireli, valor r$ 4.495,98 (quatro 
mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) Ederson 
cunha de Sousa-comercio de informatica, valor r$ 12.524,12 (doze mil, 
quinhentos e vinte e quatro reais e doze centavos) Enedina dos Santos araujo 
69960739287 ME, valor r$ 64.438,92(sessenta e quatro mil, quatrocentos e 
trinta e oito reais e noventa e dois centavos), Marcos S Biudes Eireli, valor r$ 
133.104,00 (cento e trinta e três mil, cento e quantro reais), Minas Soluções 
Em impressão ltda, valor r$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais) 
Quality atacado Eireli, valor r$ 67.717,31 (sessenta e sete mil, setecentos e 
dezessete reais e trinta e um centavos) r N Baltazar comercio de informática 
valor r$ 82.052,00 (oitenta e dois mil e cinqueta e dois reais) S & K infor-
mática ltda valor r$ 71.550,00 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta 
reais) Sanet comercio E Serviços de informática ltda valor r$ 159.516,61, 
T.J. comercio de Produtos Eireli valor r$ 180.111,29 (cento e oitenta mil, 
cento e onze reais e vinte nove centavos), Tiago de andrade Gomes valor 
115.920,82(cento e quinze mil, novecentos e vinte reais e oitenta e dois cen-
tavos) Uninter informática S/a, valor r$ 188.913,00 (cento e oitenta e oito 
mil, novecentos e treze reais) Videoconferencia Brasil Tecnologia i.S ltda, 
valor r$ 7.559,28 (sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte oito 
centavos)  W.l da SilVa PaPElaria valor r$ 49.035,48(quarenta e nove mil, 
trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) Metdata Tecnologia da informação 
Eireli valor r$ 12.000,00 (doze mil reais) referente ao Pregão Eletrônico SrP Nº 
031/2021, Processo administrativo Nº 00000180/21 que tem por objeto: regis-
tro de preço para futura e eventual  aquisição de equipamentos e  suprimentos 
de informática para atender a Prefeitura municipal, Secretarias e fundos do mu-
nicípio de São Miguel do Guamá/Pa. data da Homologação 30/09/2021.
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar em 
favor da Empresa: d.l dE SoUZa, cNPJ 27.731.386/0001-68 , valor total de 
r$ 93.600,0000 (noventa e três mil e seiscentos reais, referente ao Pregão 
Eletrônico SrP Nº 051/2021, Processo administrativo Nº 00000226/21 que 
tem por objeto: contratação de Empresa especializada na prestação de Servi-
ços de locação de impressoras, para atender as necessidades da Prefeitura e 
Secretarias de São Miguel do Guamá/Pa. data da Homologação 11/11/2021.
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar em 
favor da Empresa:  coMUNiQUE EirEli, cNPJ: 38.211.297/0001-07, valor 
total r$ 3.333.823,27 (três milhões, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e 
vinte e três e vinte e sete centavos),  referente ao Pregão Eletrônico SrP Nº 
040/2021, Processo administrativo Nº 00000198/21 que tem por objeto:re-
gistro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
no fornecimentos de serviços gráficos, objetivando atender as demandas das 
Secretarias, fundos municipais da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gua-
má/Pa.  data da Homologação 14/10/2021.

aViso de LicitaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá,  por intermédio da Se-
cretaria Municipal de assistência Social, torna público abertura de Processo lici-
tatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
058/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição 
dee cestas básicas objetivando atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de assistência Social do município de São Miguel do Guamá/Pa. a sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 25/11/2021 às 
08:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br, UaSG: 980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.
gov.br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de lici-
tação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs. 
eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 727978

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão Presencial 9/2021-00039; coNTraTaNTE: fUNdo MU-
NiciPal dE SaÚdE; coNTraTada: aNdrEia lorENZi-ME; coNTraTo nº 
20219170; Valor ToTal: r$ 16.000,00 (dezesseis Mil reais), coNTraTada: 
GiGaNTE rEcEM NaScido lTda; coNTraTo nº: 20219171; Valor ToTal: 
r$ 25.820,00 (Vinte e cinco Mil e oitocentos e Vinte reais); coNTraTada: J. 
riBEiro coMÉrcio aTacadiSTa lTda EPP; coNTraTo nº: 20219172; Va-
lor ToTal: r$ 1.200,00 (Um Mil e duzentos reais); coNTraTada: MaGNa 
MÉdica coMErcio dE ProdUToS MEdicoS HoSPiTalarES lTda; coN-

TraTo nº: 20219173; Valor ToTal:  r$ 5.880,00 (cinco Mil oitocentos e oi-
tenta reais reais).coNTraTada: MMH MEd coMÉrcio dE ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda; coNTraTo nº: 20219174; Valor ToTal:  r$ 3.040,00 
(Três Mil e Quarenta reais); coNTraTada: r f BarilE lTda; coNTraTo nº: 
20219175; Valor ToTal:  r$ 20.592,00 (Vinte Mil Quinhentos e Noventa e 
dois reais); coNTraTada: Tarcal coMErcio dE MaQUiNaS, aParElHoS 
E EQUiPaMENToS EirEli; coNTraTo nº: 20219176; Valor ToTal:  r$ 
411,01 (Quatrocentos e onze reais e Um centavo);
coNtratada: Vs costa & cia Ltda; coNtrato nº: 20219177; Valor 
ToTal:  r$ 5.200,00 (cinco Mil e duzentos reais); oBJETo: aquisição de 
equipamentos de equipamento para o hospital municipal, para o hospital Mu-
nicipal, conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 11899.610000/1210-01. 
ViGÊNcia: 04/11/2021 á 31/12/2021.

Protocolo: 727979

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 92021043; Espécie: ata de registro de Preço nº 20210033, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-00043-SrP; objeto: Preços para 
seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de ma-
terial gráfico, prestação de serviços de impressão, acabamento gráfico e en-
cadernações para suprir a demanda das Secretarias e fundos Municipais da 
Prefeitura de Uruará; fornecedor: aMaZoNaS coMErcio dE adESiVoS E 
BriNdES lTda, no Valor Total: r$ 26.812,80 (Vinte e Seis Mil e oitocentos e 
doze reais e oitenta centavos); fornecedor: Grafica ViSao lTda - Tipo: 
ME, no valor total r$ 384.527,80 (Trezentos e oitenta e Quatro Mil e Qui-
nhentos e Vinte Sete reais e oitenta centavos; fornecedor: l. a. QUEiroZ 
EirEli - Tipo: ME, no valor total r$ 132.239,00 (cento e Trinta e dois Mil e 
duzentos e Trinta e Nove reais),; fornecedor: PriNT MÍdia coMUNicaÇÃo 
ViSUal EirEli, no valor total r$ 614.796,00 (Seiscentos e Quatorze Mil e 
Setecentos e Noventa e Seis reais); fornecedor: rB coMUNicacao ViSUal 
EirEli, no valor total r$ 739.179,00 (Setecentos e Trinta e Nove Mil e cento 
e Setenta e Nove reais); fornecedor: Tc coMErcio dE SErViÇoS E TEc-
NoloGia EirEli, no valor total r$ 166.250,00 (cento e Sessenta e Seis Mil 
e duzentos e cinquenta reais); Vigência: 12 meses, contados de 04/11/2021 
à 04/11/2022.

Protocolo: 727980

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
retiFicaÇÃo cHaMada PÚBLica

A Prefeitura M. de Uruará publica retificação do resultado da CHAMADA 
PUBLica Nº 003/2021. circulada na Edição do ioEPa nº 34.737 do dia 
18/10/2021 oNde LÊ-se Proposta 1 - 1º festival do cacau e chocolate de 
Uruará, responsável: Everaldo da Silva Santana, cNPJ: 13.610.655/0001-23. 
Leia-se Proposta 1 - 1º festival do cacau e chocolate de Uruará, respon-
sável: Sistema de comunicação regional ltda, cNPJ: 13.610.655/0001-23.

Protocolo: 727981

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Uruará Pará publica reVoGaÇÂo do PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 9/2021-00047, Processo adMistratiVo Nº 20210047 
oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e 
materiais de limpeza para suprir a demanda das Secretarias e fundos Munici-
pais da Prefeitura de Uruará, com abertura prevista para 11 de Novembro de 
2021, às 09 horas, por razão de interesse público.

Protocolo: 727982

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de reaBertUra de PraZo
toMada de PreÇos Nº. 2/2021-007 -PMVX

comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo lici-
tatório na modalidade Tomada de Preços nº. 2/2021-007-PMVX, publicado 
no ioEPa Edição nº. 34.747, página 70 de 26/10/2021. oBJETo: contra-
tação de empresa para a execução de serviços de recuperação de estradas 
vicinais no município de Vitória do Xingu, conforme contrato de repasse nº. 
906800/2020/Mdr/caiXa (Ministério do desenvolvimento regional). Nova 
data será dia 30/11/2021 às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNfor-
MaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
www.vitoriadoxingu.pa.gov.br, e poderá ser lido ou obtido cópias no depar-
tamento de Suprimentos e Serviço (Setor de licitações e contratos), situado 
na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 11/11/2021. Marcelo andoke - 
Presidente da cPL.

Protocolo: 727983

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA

.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 142/2021/PMX
a d J U d i c a Ç Ã o

toMada de PreÇos nº 007/2021/PMX. considerando o resultado obtido 
na presente licitação. adjudico a eXecUÇÃo das oBras de coNstrUÇÃo 
de 6 (seis) PoNtes de coNcreto arMado, localizadas na Zona rural 
deste Município, para cumprir com o Termo de Convênio nº 030/2021, firma-
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do entre o Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Transportes 
- SETRAN e o Município de Xinguara, Estado do Pará., em favor da firma: 
Nº 1 - tÉcNica eNGeNHaria Ltda. Estabelecida na Quadra 112-Sul (aSr 
SE 15), rua Sr 03, Nº 39, lote 11, Plano diretor Sul, Palmas-To, inscrita no 
cNPJ sob o nº 05.283.511/0001-81, cEP: 77.020-172, fone (63)3215-1830, 
email: tecnicaengadm@gmail.com, com o valor global de r$ 1.563.154,35 
(Um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e quatro 
reais e trinta e cinco centavos).

Xinguara - Pa, 8 de novembro de 2021.
MUNiciPio dE XiNGUara/Pa.

dr. Moacir Pires de Faria
Prefeito Municipal

Protocolo: 727984

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 142/2021/PMX
toMada de PreÇos Nº 007/2021/PMX

oBJeto: contratação de empresa especializada para a eXecUÇÃo das 
oBras de coNstrUÇÃo de 6 (seis) PoNtes de coNcreto arMado, 
localizadas na Zona rural deste Município, para cumprir com o Termo de con-
vênio nº 030/2021, firmado entre o Governo do Estado através da Secretaria 
de Estado de Transportes - SETraN e o Município de Xinguara, Estado do Pará.
FirMa VeNcedora:
tÉcNica eNGeNHaria Ltda. Estabelecida na Quadra 112-Sul (aSr SE 
15), rua Sr 03, Nº 39, lote 11, Plano diretor Sul, Palmas-To, inscrita no 
cNPJ sob o nº 05.283.511/0001-81, cEP: 77.020-172, fone (63)3215-1830, 
email: tecnicaengadm@gmail.com, com o valor global de r$ 1.563.154,35 
(Um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e quatro 
reais e trinta e cinco centavos).
terMo de HoMoLoGaÇÃo
considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade toMada 
de PreÇos nº 007/2021/PMX, apresentado pela comissão Permanente 
de licitação. HoMoloGo-o e determino aos setores competentes as provi-
dencias que o caso requerer.

Xinguara - Pa, 8 de novembro de 2021.
_________________________________________

MUNiciPio dE XiNGUara/Pa.
Moacir Pires de Faria

Prefeito Municipal
Protocolo: 727985

.

.

eMPresariaL
.

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e 
Meio ambiente - SEcTEMa a licença de operação para atividade de torre de 
telefonia móvel (PaMoJ08) localizada na Pa 252, Km 03, fazenda Kimura i, 
Moju/Pa, através do n°028/2020.

a cLaro s.a.
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e Meio 
ambiente - SEcTEMa a licença de operação para atividade de torre de telefonia 
móvel (PaTla90) localizada na Pa 150, Km 181, Sítio Novo Horizonte, Moju/Pa, 
através do n°116/2020.

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e Meio 
ambiente - SEcTEMa a licença de operação para atividade de torre de telefonia 
móvel (PaTla92) localizada na Pa 150, Km 40, fazenda São João Batista, Moju/
Pa, através do n°115/2020.

cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Tu-
rismo (SEMMaT) de Benevides a licença de operação para a atividade de 
Torre de Telefonia Móvel (PaBVS04) localizada na Br 316, km 23 e 24, bairro 
campestre, Benevides - Pa, sob o Nº 114/2021. PaToU02

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEM-
Ma) a licença de operação para atividade de torre de telefonia móvel (Pa-
ToU02) localizada na rua do fé, S/N, Quatro Bocas, Tomé açu/Pa, através da 
lo N° 00025/2021.PaToU01

a cLaro s.a.
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa) 
a licença de operação para atividade de torre de telefonia móvel (PaToU01) 
localizada na avenida Benedito alves Bandeira, Nº 441, Bairro: centro, Tomé 
açu/Pa, através da lo N° 00024/2021.

Protocolo: 727915

siNdicato dos traBaLHadores eM carro Forte,
traNsPorte de VaLores e escoLta arMada 

do estado do ParÁ - siNdForte-Pa
editaL de coNVocaÇÃo 

asseMBLÉia GeraL eXtraordiNÁria
NeGociaÇÃo coLetiVa de traBaLHo 2022 

data Base 1º de MarÇo
o SiNdicaTo doS TraBalHadorES EM carro forTE,TraNSPorTE dE 
ValorES E EScolTa arMada do ESTado do Pará - SiNdforTE-Pa, cNPJ 
09.181.602/0001-67, com sede em Belém, Estado do Pará, na avenida dou-
tor freitas nº 2626 - altos - Bairro do Marco, cEP 66.087-810, através de seu 
Presidente, no uso de suas atribuições e na forma do Estatuto da entidade, 
convoca todos os trabalhadores, associados e não associados, da categoria 

e de sua base territorial no Estado do Pará,  a se reunirem em assembléia 
Geral Extraordinária - aGE, a ser realizada no salão Pinga fogo situado na 
avenida duque de caxias, no 1120, bairro marco, cEP 76.093-400, cidade 
de Belém, Estado do Pará, no dia 19 de novembro de 2021, sexta-feira, às 
19h30, em primeira convocação, com o número regulamentar de presentes, 
e às 20h00, em segunda convocação com qualquer número de presentes, 
para deliberarem sobre o seguinte ponto de pauta: 1 - discussão de proposta 
de Negociação coletiva de Trabalho e convenção coletiva de Trabalho a vigo-
rar em  Primeiro de março de 2022; 2 - autorização para requerer mediação; 
3 - autorização para instauração de dissídio coletivo; 4 - autorização para 
deflagrar greve em caso de intransigências nas negociações; 5 - Aprovação 
de manutenção de assembléia Geral em caráter permanente até o termino 
das negociações; 6 - descontos das contribuições a entidade Sindical; 7 - o 
que ocorrer. Belém, 12 de novembro de 2021. Jonh carvalho de souza, 
Presidente do siNdForte-Pa.

Protocolo: 727912

PaGrisa - ParÁ PastoriL e aGrÍcoLa s.a.
cNPJ Nº 05.459.177/0001-74 - Nire 15300008727

ata de re-ratiFicaÇÃo da reUNiÃo 
do coNseLHo de adMiNistraÇÃo

1. data, Hora e local: aos 26/10/2021, às 10 horas, na sede social da Pa-
grisa - Pará Pastoril agrícola S.a, localizada na cidade de Ulianópolis/Pa, Br 
10, KM 1565, cEP 68.632-000 (“companhia”). 2. convocação e Presença: 
convocação efetuada nos termos do Estatuto Social. Presente a totalidade 
dos membros do conselho de administração: Murilo Villela Zancaner, Pris-
cila Villela Zancaner e lilia Villela Zancaner. 3. Mesa: Presidente: Sr. Murilo 
Villela Zancaner (Presidente do conselho de administração); e Secretária: 
Sra. Priscila Villela Zancaner. 4. ordem do dia: (i) Aprovação da re-ratificação 
da operação financeira a ser firmada com o Banco do Brasil S.A. (“operação 
financeira”). 5. deliberações: os conselheiros da companhia aprovaram por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições o que segue: 5.1. operação 
financeira: (i) A re-ratifição quanto ao prazo determinado na contratação de 
linha de crédito, sendo o correto de até 09 anos e pagamentos anuais após 
carência, que constou na ata de reunião do conselho de administração, re-
alizada em 19/10/2021, às 10 horas, registrada junto a Junta comercial do 
Estado do Pará sob nº 20000738973, datada de 25/10/2021. ficando a leitura 
com a seguinte redação: “Nos termos do Estatuto Social, artigo 12, alínea ‘m’, 
autorizar a contratação de linha de crédito de agricultura de Baixo carbono 
(aBc), junto ao Banco do Brasil S/a, no valor de até r$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais), com taxa de juros de 7% a.a. e tarifa de 0,5% sobre o valor 
da operação, com prazo de até 9 anos e pagamentos anuais após carência”. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Esta é cópia fiel lavrada 
em livro próprio. Ulianópolis, 26/10/2021. Mesa: Murilo Villela Zancaner - 
Presidente; Priscila Villela Zancaner - Secretária. conselheiros: Murilo Villela 
Zancaner; Priscila Villela Zancaner; lilia Villela Zancaner Gomez. Jucepa nº 
20000741095 em 09/11/2021. Maria de Fátima cavalcante Vasconcelos 
- secretária Geral.

Protocolo: 727919

dayWis cUrZeL, 
cPF: 033.056.329-76, FaZeNda LUa NoVa 

localizada Br-222, rondon do Pará, recebeu da SEcMa a licença de atividade 
rural nº 033/2021 sob protocolo no 162/2021.

Protocolo: 727918

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0001-47 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade a licença de operação para atividade de torre de telefonia móvel 
(PacKV01) localizada na Tv. Medici, s/n, bairro centro, chaves/Pa, através do 
n°13055/2021.

a cLaro s.a.
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade a licença de operação para atividade de torre de telefonia móvel 
(PaNMB01) localizada na rua João Pessoa, s/n, bairro centro, Nova Timbo-
teua/Pa, através do n°13051/2021.

Protocolo: 727923

tUc tiMBer eireLi 
cNPJ: 37.898.243/0001-07 

Torna público que recebeu da SEMMa/Tucuruí, a licença de operação (lo nº 
056/2020) para desdobro de Mad. em Tora para Produção de Mad. Serrada e 
seu Beneficiamento.

Protocolo: 727936

FaZeNda sertaNeJa -
 aiLtoN GaMa dos saNtos 

cPF: 434.333.324-87 
localizado a Vicinal Neres, zona rural, cidade de Breu Branco/Pa, torna publi-
co que esta requerendo junto à SEMaSa/BrEU BraNco, a lar - licença de 
atividade rural para criação de Bovinos.

Protocolo: 727941

JorGe LiMPer
Torna público que recebeu da SEMaS - Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade a aUTEf 273630/2021 e lar 13506/2021 no município de 
altamira- Pa.

Protocolo: 727928
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aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o  ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNS-
criÇÃo do inep N° 15168735. 

alunos concluíram em oUtUBro/NoVeMBro de 2021
aMaNda GoMES roBorTElla diTTricH
1.lUiZ fErNaNdo da SilVa liMa 2.cláUdia HErMÍNia caSEiro 3.Sidi-
NEY roMUaldo 4.SaMara SilVa dE lUcENa 5.GUilHErME alBUQUErQUE 
fErrEira 6.PaMEla aliNE iNdalEcio MENdES 7.THaiS cardoSo da Sil-
Va 8.diEGo QUEiroZ da SilVa 9.daNiEl dE SoUZa fErNaNdES 10.BrUNo 
corrEa dE oliVEira 11.roBErTa cardoSo da SilVa SoUZa 12.adaildo 
dE SoUSa MElo 13.claUdilENE doS SaNToS 14.alaNa BaTiSTa SaNToS 
15.alEXaNdrE BENTo BarBoSa 16.aNToNio aUGUSTo GaraNGaU aN-
dradE 17.GENilSoN SoUZa SaNTaNa 18.HENriQUE dE SoUZa PErEira 
19.JoSE EdUardo PaSSoS riBEiro 20.JUlia ViEira MaTiaS 21.lUaN TEi-
XEira rEBElo coUTiNHo PiMENTEl 22.lUiSa liMa dE alMEida 23.MaG-
Naldo fErrEira SaNToS 24.MariJaNE PirES da SilVa aNdradE 25.Na-
TaliE dE alMEida SaNTaNa 26.PHYlliP MaTHEUS araUJo dE oliVEira 
27.SaMUEl da SilVa NaSciMENTo 28.UriEl TaVarES liMa lEal 29.Val-
dEci SaNToS SaNTaNa 30.flaVia ValESKa MarQUES 31.iTalo aNdradE 
PErEira 32.Maria aParEcida SoUZa TSUZUKi 33.Naiara SoUSa caVal-
caNTE doS SaNToS 34.cESar JUNior alMEida doS SaNToS 35.dEBora 
da PENHa doS SaNToS 36.lUcia HElENa SoarES corciNo 37.rodriGo 
dE SoUZa MorEira PErEira 38. YaN loPES rodriGUES do NaSciMENTo 
39.adoNiraN GoMES oliVEira 40.lariSSa dE BrEYNE.

Protocolo: 727929

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:
abimael assis Sena; adenilson Pereira Gomes; agrinaldo Hortencio; alaudir 
Bento ferreira filho; alice Maciel da luz; aline lima lopes de Paula; almir 
lima dos Santos; ana carla Marques de frança; ana clores Barbosa rodri-
gues; ana Júlia Souza Belmock; ana Paula de almeida carneiro Yamamoto; 
ana Paula Martins; anderson freitas costa Junior; aparecida do Pilar Nerva 
da Silva; Brigida Neves lins; Bruna Borges dias; caliane Silva Santos; carlos 
Batista d El rei; carlos Silverio Gomes; ciro Pereira Magalhães; claudomiro 
de oliveira; cleidimar ferreira dos Santos; daniel Pereira da Silva; danielle 
Rodrigues Oliveira; Debora Fernanda Porfirio; Divino Jose da Silva; Eduardo 
Marinato Junior; Elias rodrigues dias; Elizangela cardoso Santos Gomes; Elzi-
ra Haese Gurtel; Emerson Victor Nepomuceno campos; Érikis de louredo ca-
natelli; Erisvânio de alcântara; Ezequias ramos alves; fabio Junior alvarenga 
de Melo; fabio rezende lessa; fabricio costa Braga; felipe Barbosa ohne-
sorge; felipe Pramio; felipi da Silva ferreira; fernanda rodrigues de oliveira; 
franciele amorim de Paula; Gabriel dametto; Geraldino alves de almeida; 
Haryanne Silva; igor daniel resende; isaac Santos ferreira; izabela Maria 
Soares ruas; Jaderson carlos cabral da Silva; Jaêmili Souza coelho; Janete 
alves faria; Janice Jane Nascimento dias; Jenifer Mafra Batista; Jhonathan 
de Moura Trulia; João Vitor Pereira das Neves; Jocilene roberto da Silva; Jose 
Geovani alves da Silva; Jose ivo Silva dos Santos; Jose Mauricio campos; Ju-
lia Bausen Saraiva; Juliana ferreira cruz; Julio cesar Portes; Karina Valentim 
Espindula; Katia ferreira de oliveira; Keilainny Machado ramos da Silva; lari 
Bortolini; leomar do Nascimento Santos; lívia Holzschuh alves; luan cesar 
Zacarias; lucas Bueno de oliveira; lucas Nunes Barbosa; luiz Gonzaga; Mar-
cus Vinicius Querubino alves; Marileia Koeler; Marinalva rodrigues; Marlon 
Melo da Silva; Meire Helen Hibner fernandes; Moisés da Silva Santos; Pablo 
Menegucci Santos Martins; Paola dos Santos Souza; Patricia Pereira Gomes 
dias; Paulo rogerio da Silva; Pedro Silva duarte; rafael rosa dos Santos; ra-
faella andrade Paiva; rayane Santos Padilha de Souza; ricardo ferreira Vaz; 
roberto lucio longo; rosimere rodrigues amaral; Sabrina ferreira luciano; 
Samara cordeiro rodrigues; Samira Vieira Verdan Silva; Silvana Gonçalves 
filgueiras; Tuane Santana Marques; Valter Silverio de oliveira; Vera lucia 
Viana dos Santos; Vinicius Munhoz dos Santos; Wilson de Jesus Pereira; Yuri 
frança Jorge lacerda.

Protocolo: 727932

cÂMara MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
terMo aditiVo ao coNtrato

Primeiro termo aditivo ao Contrato nº 02/2021, firmado em 03 de novembro 
de 2021, empresa Kassia cristina o da Silva e cia lTda, objetivo alteração 
do valor contratual unitário do ao 04, fundamentação art. 65, inciso i, da lei 
8.666/93 e alterações posteriores.

Protocolo: 727934

G J s de Brito
cNPJ: 07.907.153/0002-47 

Torna público que recebeu da SEMaS a lo N° 12977/2021 para Posto reven-
dedor de combustível flutuante em Ponta de Pedras/Pa.

Protocolo: 727874

a sisteMa iNterNacioNaL 
de eNerGia s/a - soeNerGy

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade, a licença de operação Nº 10824/2021 para operação da usina 
dieselelétrica, com validade até 28/10/2025 no município de aveiro/Pa.

Protocolo: 727875

adsoN saNtos BarBosa 
Torna público que requereu da SEMMa a renov. da licença de atividade rural 
nº 0022/2020, sob protocolo nº 0132/2021, p/pecuária da fazenda Boi Preto, 
mun. São francisco do Pará/Pa.

Protocolo: 727877

coNseLHo reGioNaL de MediciNa 
do estado do ParÁ-crM/Pa

editaL citaÇÃo
o conselho regional de Medicina do Estado do Pará-crM/Pa, vem nos termos 
dos Artigos 35, 37, inciso IV e 39 do Código de Processo Ético Profissional (Re-
solução cfM nº2.145/16), ciTar o dr. EdiNaldo PErEira araÚJo, para que 
no prazo  de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste Edital, apresen-
te sua DEFESA PRÉVIA nos autos do Processo Ético-Profissional nº10/2021, 
juntando provas e arrolando testemunhas em número máximo de 05(cinco), 
informando nome e endereço completos, profissão e telefone das referidas. 
advertimos que a ausência de defesa prévia ensejará na declaração de revelia 
e consequente nomeação de defensor dativo, conforme dispõe o artigo 38, iV 
da referida resolução. os autos encontram-se à disposição no Setor Jurídico 
do crM/Pa para consulta local ou solicitação de cópias, av. Generalíssimo 
deodoro 253, Umarizal, Belém/Pa. Por se encontrar em lugar incerto e não 
sabido, e para que chegue ao conhecimento do mesmo, expediu-se este Edi-
tal, que será publicado na forma da lei. drª. Maria de Fátima Guimarães 
couceiro-conselheira corregedora.

Protocolo: 727878

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas S.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna público 
que requereu, à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
(SEMaS/Pa), em 03/11/2021 sob doc. Nº 2021/36753, solicitação de remoção 
emergencial de 07 (sete) indivíduos arbóreos no Ponto crítico 941v, localizado 
na linha de Transmissão de 230 kV (lT 230Kv) da MPSa.

Protocolo: 727881

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

Pregão eletrônico sistema de registro de Preços n.º 030/2021-seMsa. 
objeto: eventual contratação de empresa especializada na locação de digita-
lizadora de imagens radiográficas, com manutenção corretiva e preventiva, a 
fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Data de Abertu-
ra: 25/11/2021. Hora: 10h00min (horário local). local: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para 
consulta e download nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.
tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. ordenador de despesa: rodri-
go Batista Balieiro - secretário Municipal de saúde de Benevides/Pa.

Protocolo: 727893

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SE-
MEia, a licença Prévia Nº 010/2021, para a atividade de Torre de Telefonia 
Móvel (Br76008-a), localizada na rua Padre Valeriano Germano, Nº 1479, 
cristo redentor, abaetetuba/Pa, através do Processo: 636/2018.

Protocolo: 727890

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SE-
MEia, a licença Prévia Nº 011/2021, para a atividade de Torre de Telefonia 
Móvel (Br57262-a), localizada na avenida doutor João Miranda, S/N, KM 02, 
cristo redentor, abaetetuba/Pa, através do Processo: 410/2019.

Protocolo: 727887

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SE-
MEia, a licença de instalação Nº 011/2021, para a atividade de Torre de 
Telefonia Móvel (Br76008-a), localizada na rua Padre Valeriano Germano, 
Nº 1479, cristo redentor, abaetetuba/Pa, através do Processo: 636/2018.

Protocolo: 727888

VaZ oLiVeira e crUZ Ltda 
cNPJ 10.505.190/0001-52

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turis-
mo- SEMMaT, a licença de operação, processo nº 329/2021, com validade de 
20/09/2022 para operação do estacionamento em Benevides-Pará.

Protocolo: 727883

sBa torres BrasiL, LiMitada 
tnscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMEia, a 
licença de instalação Nº 013/2021, para a atividade de Torre de Telefonia Móvel 
(Br57262-a), localizada na avenida doutor João Miranda, S/N, KM 02, cristo 
redentor, abaetetuba/Pa, através do Processo: 410/2019.

Protocolo: 727885
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iNdÚstria e coMÉrcio de coNserVas rio Preto Ltda
cNPJ 05.849.872/0002-23 

Torna público que recebeu da SEMaMB/afuá, a licença de operação - lo nº 
006/2021, validade 28/09/2022, para produção de palmito em conserva de 
sua fábrica localizada no rio charapucú, s/n, cEP 68.890-000, Município de 
afuá, Estado do Pará.

Protocolo: 727861

coMPaNHia de Portos e HidroVias 
do estado do ParÁ 

Torna público que requereu da SEMaS, licENÇa dE iNSTalaÇÃo, através 
do processo nº 2021/36514, para atividade de iNSTalaÇÃo PorTUária dE 
PEQUENo PorTE, iNSTalaÇÃo PorTUária dE TUriSMo, TraPicHE, aNco-
radoUro, raMPa dE acESSo no endereço rua araguarina, s/nº, Prainha, 
Santarém/Pa.

Protocolo: 727855

VaNderLei GoMes de oLiVeira 
cPF 949.700.419-20 

Proprietário do sÍtio ÁGUia doUrada 
localizado no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a renovação da licença de atividade rural para o 
desenvolvimento da atividade de cUlTUra dE ciclo cUrTo e criaÇÃo dE 
BoViNoS.

Protocolo: 727868

MiNistÉrio da ecoNoMia
BaNco da aMaZÔNia s.a.

sociedade de ecoNoMia Mista de caPitaL aBerto
cNPJ 04.902.979/0001-44  -  Nire 15300005132

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria de acioNistas
editaL de coNVocaÇÃo

São convidados os acionistas do Banco da amazônia S.a., companhia aberta, 
a participar da assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30 
de novembro de 2021, às 11h, no 15° andar do Edifício Sede, na avenida 
Presidente Vargas nº 800, auditório lamartine Nogueira, Belém (Pa) - cEP 
66017-901, a fim de: 1) Eleger membros titulares do Conselho Fiscal; 2) 
Eleger membro do conselho de administração; 3) deliberar sobre a proposta 
de alteração do capital Social; e 4) deliberar sobre a proposta de alteração 
do Estatuto Social.
Participação na assembleia - informações Gerais:
•  A participação do acionista poderá ser pessoal, por procurador devidamente 
constituído, via Plataforma digital ou via Boletim de Voto a distância por meio 
da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. o Banco da amazônia, visando a segurança 
de todos e em cumprimento às medidas sanitárias, recomenda a adoção do 
Boletim de Voto a distância, mesmo diante da possibilidade de participação 
presencial e via Plataforma digital.
•  De acordo com o disposto na Medida Provisória n° 931, de 30.03.2020, e na 
instrução cVM nº 481, de 17.12.2009 e alterações posteriores, além da pos-
sibilidade de participação presencial e de voto à distância, será disponibilizada 
Plataforma digital para que os acionistas possam acompanhar a assembleia e 
exercer seu direito de voto.
•  O Banco disponibilizará para essa Assembleia o sistema de votação a dis-
tância, conforme previsto nos artigos 21-a e seguintes da instrução cVM nº 
481/2009 e alterações, cujas orientações de envio pelos acionistas estão ex-
pressas no documento disponibilizado no sítio eletrônico da comissão de Va-
lores Mobiliários e na página da rede mundial de computadores do Banco da 
amazônia - www.bancoamazonia.com.br.  Será permitido que seus acionistas 
enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de 
custódia; através da apresentação do boletim de voto a distância devidamen-
te preenchido e documentos de identidade com foto em qualquer agência 
do Banco Bradesco S.a (opção válida somente para acionistas com ações 
escrituradas junto ao Banco escriturador) ou, ainda, diretamente ao Banco 
da amazônia
•  Para participar e deliberar na Assembleia, os acionistas devem observar as 
seguintes orientações:
a) excepcionalmente, será dispensado o depósito do instrumento de mandato, 
nos termos do artigo 126 da lei nº 6.404/1976 e alterações posteriores, na 
sede do Banco da amazônia. os instrumentos de procuração, os documentos 
de identificação e de posição acionária serão recebidos por meio do endereço 
eletrônico secre@bancoamazonia.com.br em até 48 horas antes da realização 
da assembleia, ou seja, até às 11 horas do dia 26 de novembro de 2021;
b) excepcionalmente, para a assembleia ora convocada, não será necessá-
rio o reconhecimento de firma nas procurações outorgadas pelos acionistas 
aos seus representantes, assim como será dispensada a autenticação dos 
documentos que acompanharem o boletim de voto a distância. as procura-
ções outorgadas na forma eletrônica pelos acionistas aos seus representantes 
deverão utilizar certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - icP-Brasil;
c) para participação presencial, o acionista deverá comparecer à assembleia 
munido de documento que comprove a sua identidade e, também, de com-
provante de titularidade das ações de emissão da Sociedade expedido pelo 
custodiante. o comprovante de titularidade será dispensado para o titular de 
ações escriturais custodiadas no Bradesco. os acionistas, seus representantes 
ou procuradores, que optarem pela participação presencial deverão fazer uso 
obrigatório de máscara protetora;
d) para participação remota, por meio da Plataforma digital, ocorrerá median-
te credenciamento prévio com antecedência mínima de 48 horas da realização 
da assembleia, ou seja, até às 11 horas do dia 26 de novembro de 2021, cujas 
solicitações deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico secre@banco-
amazaonia.com.br acompanhada dos documentos para participação;
e) o envio de boletins de voto a distância por meio da B3 - Brasil, Bolsa, Bal-

cão dispensa a necessidade de credenciamento prévio. Para participação na 
modalidade de voto à distância, o preenchimento e envio do boletim deverão 
ser realizados até o dia 23 de novembro de 2021 (inclusive).
documentos à disposição dos acionistas: este anúncio de convocação e a 
Proposta do conselho de administração contendo todas as informações exi-
gidas pela regulamentação vigente. referidos documentos estão à disposição 
dos acionistas na Secretaria Executiva do Banco da amazônia, na av. Presi-
dente Vargas, nº 800 - 14º andar, Belém (Pa), e estão sendo, inclusive, dispo-
nibilizados no Site www.bancoamazonia.com.br - relação com investidores, 
estando também disponíveis nos sites da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão e cVM.
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos no 
site www.bancoamazonia.com.br - relações com investidores - atendimento 
aos investidores.

Belém (Pa), 28 de outubro de 2021.
aNdrea Maria raMos LeoNeL

Presidente do conselho de administração
Protocolo: 727870

coNsÓrcio PerNa Leste 
cNPJ nº 39.694.311/0001-33  

Torna público que através do Processo nº 2021/0000016635, à Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará - SEMaS, 
expediu no dia 03/11/2021 sua licença Previa lP nº 1866/2021 para a Exe-
cução das obras e Serviços de construção e Pavimentação da Perna leste, 
com extensão de 45,00 km, Trecho Entroncamento da alça Viária/ Entronca-
mento da Pa-140, na região de integração do rio capim, sob a jurisdição do 
7º Núcleo regional.

Protocolo: 727864

PaLMyra do BrasiL iNdÚstria e coMÉrcio de siLÍcio 
MetÁLico e recUrsos NatUrais Ltda.

cNPJ 04.872.297/0025-03 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUETf nº 273852/2021, processo 
n° 2021/20429, com validade até 22/10/2022 para atividade de exploração 
econômica de madeira e lenha em área de floresta plantada, localizada na 
propriedade Reflorestamento Água Azul I, CNPJ 04.872.297/0025-03 e Ins-
crição Estadual  nº 15.569.491-0, situada na rodovia Pa 263, Vicinal ccM, 
S/N -  Parte Reflorestamento Água Azul I, Zona Rural, município de Breu 
Branco, Pa.

Protocolo: 727853

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo retiFicaÇÂo

coNcorrÊNcia Nº 041/2021
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto aquisição de confecções (camisas, bermudas, calças, meiões e uni-
formes esportivos), em atendimento as necessidades do SESi-dr/Pa confor-
me edital e anexo i.
aBertUra: 01 de dezembro de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital retificado poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário 
comercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 12 de novembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 727944

cÂMara MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 001/2021- cMs 
Processo administrativo: 031/2021- cMs, Tipo de licitação: Menor Pre-
ço. data de abertura: 30-11-2021às 9hrs, no Plenarinho da cMS, situado na 
cidade de Santarém à avenida anysio chaves, 1001, bairro aeroporto Velho, 
cEP 68.030-290.objeto:contratar empresa habilitada para executar obras e 
serviços de engenharia objetivando a reforma e ampliação da sala da presi-
dência e adaptação da sala do arquivo e depósito da sede da câmara Muni-
cipal de Santarém.o Edital estará disponível noS ite da cMS www.santarem.
pa.leg.br, por e-mail licitacaocms2018@gmail.com ou ser retirado no setor de 
licitações e contratos da cMS de segunda a sexta-feira, nos horários de 9 às 
14 horas. Santarém(Pa), 11/11/2021. Vanessa Gomes almeida - Presi-
dente - cPL.Portaria nº 0387/2024- daF-drH.

Protocolo: 727946

aNtoNio da siLVa GerMaNo 
cPF nº 776.290.943-53 

responsável pelo empreendimento denominado fazenda águas claras, locali-
zado no município de PorTEl/Pa, torna público que recebeu da SEMaS/Pa no 
dia 22/10/2021, a licença de atividade rural - lar nº 13742/2021 e a auto-
rização para Exploração florestal - aUTEf nº 273879/2021, para a atividade 
de Unidade de Manejo florestal em regime de rendimento sustentável e para 
a Unidade de Produção anual.

Protocolo: 727808
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