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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o  Nº 1984, de 16 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 13.520.138,46 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$ 13.520.138,46 (Treze Milhões, Qui-
nhentos e Vinte Mil, cento e Trinta e oito reais e Quarenta e Seis centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

111050433112978312 - casa civil 0101 339049 60.000,00

181011412212978339 - SEJUdH 0101 319011 220.000,00

241012233112978311 - SEdEME 0101 339046 22.000,00

241012233112978312 - SEdEME 0101 339049 6.000,00

251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319091 7.000.000,00

251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319113 3.000.000,00

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319013 38.347,66

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 1.735.436,50

462021339215038841 - fcP 0101 339039 180.000,00

691012369514988793 - SETUr 0101 335041 45.000,00

852010612212978339 - cPc 0101 339008 3.650,00

852010612212978339 - cPc 0101 339036 41.350,00

852010633112978311 - cPc 0101 339046 783.000,00

901011030215078875 - fES 0301 339014 207.154,26

901011030215078883 - fES 0349 339030 5.700,00

901011030215078883 - fES 0349 339039 5.400,00

961011112212974668 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339030 16.000,00

961011112212978338 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339014 1.000,00

961011112212978338 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339030 5.000,00

961011112212978338 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339033 36.000,00

961011112212978338 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339036 1.500,00

961011112212978338 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339037 58.000,00

961011112212978338 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339039 23.000,00

961011112212978338 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339040 10.600,00

961011112615088238 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339140 16.000,00

971010342115028831 - SEaP 0306 449093 0,04

ToTal 13.520.138,46

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

111050412212978339 - casa civil 0101 319011 60.000,00

251022884600009010 - Enc. PGE 0101 319091 11.773.784,16

261010633112978311 - PMPa 0101 339046 783.000,00

462021339215038424 - fcP 0101 339014 20.750,00

462021339215038424 - fcP 0101 339030 10.000,00

462021339215038424 - fcP 0101 339036 24.250,00

462021339215038424 - fcP 0101 339039 25.000,00

462021339215038425 - fcP 0101 339030 20.000,00

462021339215038425 - fcP 0101 339036 46.500,00

462021339215038425 - fcP 0101 339039 33.500,00

572012033112978311 - EMaTEr 0101 339046 195.100,00

691012333112978311 - SETUr 0101 339046 30.000,00

691012333112978312 - SETUr 0101 339049 15.000,00

852010633112978312 - cPc 0101 339049 45.000,00

901011012815088887 - fES 0301 339014 30.000,00

901011030215008230 - fES 0301 339014 21.000,00

901011030215077582 - fES 0301 339014 15.000,00

901011030215078289 - fES 0301 339014 6.000,00

901011030215078305 - fES 0301 339014 77.154,26

901011030515078302 - fES 0301 339014 30.000,00

901011030515078302 - fES 0349 339030 11.100,00

901011030515078881 - fES 0301 339014 24.000,00

901011066515076775 - fES 0301 339014 4.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 220.000,00

971010342115008228 - SEaP 0306 449093 0,04

ToTal 13.520.138,46

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 16 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

tHaiNNÁ MaGaLHÃes de aLeNcar
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

d e c r e t o  Nº 1985, de 16 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo 
dE arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 85.342.388,47 para reforço de dota-
ção(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$ 85.342.388,47 (oitenta e cinco Mi-
lhões, Trezentos e Quarenta e dois Mil, Trezentos e oitenta e oito reais e 
Quarenta e Sete centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor

011010112214968551 - alE 0101 319011 44.000.000,00

011010112214968551 - alE 0101 319113 7.750.000,00

011010112214968552 - alE 0101 339039 14.250.000,00

071011545115087556 - SEdoP 0101 449051 104.819,71

081012712212978338 - SEEl 0101 339037 340.626,94

081012781114998794 - SEEl 0101 339037 331.146,05

081012781214998317 - SEEl 0101 335041 600.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0101 444042 2.160.000,00

401010618115028266 - Polícia civil 0101 339033 5.805.795,77

971010342115027663 - SEaP 0101 449052 10.000.000,00

ToTal 85.342.388,47
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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, 16 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

tHaiNNÁ MaGaLHÃes de aLeNcar
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

d e c r e t o  Nº 1986, de 16 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, 
no valor de r$ 22.100,00 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 iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 22.100,00 (Vinte e dois Mil, cem 
reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor

901011030215078883 - fES 0349 339039 22.100,00

ToTal 22.100,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 16 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

tHaiNNÁ MaGaLHÃes de aLeNcar
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

d e c r e t o Nº 1987, de 16 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo Es-
tadual de Saúde - fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 1.904.570,20 para atender à programação cons-
tante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 1.904.570,20 (Hum Milhão, Novecentos e Quatro Mil, Quinhentos e 
Setenta reais e oitenta e Vinte centavos), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

901011030215077684 - fES 0103 445042 1.904.570,20

ToTal 1.904.570,20

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

901011030215078877 - fES 0103 445042 1.904.570,20

ToTal 1.904.570,20

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 16 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

tHaiNNÁ MaGaLHÃes de aLeNcar
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício.

d e c r e t o Nº 1988 de 16 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo Es-
tadual de Saúde - fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 5.667.000,00 para atender à programação cons-
tante neste decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 5.667.000,00 (cinco Milhões, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil re-
ais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

901011030215077684 - fES 0149 339030 2.160.000,00

901011030215077684 - fES 0149 339039 3.507.000,00

ToTal 5.667.000,00

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, 16 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

tHaiNNÁ MaGaLHÃes de aLeNcar
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício.

Protocolo: 729361

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 998/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n°2021/1275662, de 9 de novembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTa iZaBEl/Pa, no período de 17 a 19/11/2021.

servidor objetivo

GErSoN aNToNio dE aNdradE raiol, cPf 307.346.652-53, 
matrícula funcional nº 5946828/1, ocupante do cargo secretário de 

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a fundação ParáPaZ, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE NoVEMBro dE 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 999/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1298795, de 12 de novembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPaNEMa/Pa, no período de 15 a 16/11/2021.

servidor objetivo

SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrícula 
funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do cerimo-

nial, lotado na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE NoVEMBro dE 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1000/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1298858, de 12 de novembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de oUrÉM/Pa, no período de 15 a 16/11/2021.

Servidor objetivo

adria liaNa riBEiro da SilVa PEraccHi, matrícula funcional nº 
57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de Eventos, 

lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE NoVEMBro dE 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1001/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1299646, de 12 de novembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de alENQUEr/Pa, no período de 15 a 18/11/2021.

Servidor objetivo
SaraH GEiSE ViaNa QUEiroZ doS SaNToS, matrícula funcional nº 
73504028/ 3, cPf 801.029.562-00, cargo assessor do cerimonial, 

lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 dE NoVEMBro dE 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1002/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1298929 de 12 de novembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de oUrÉM/Pa, no período de 15 a 16/11/2021.

servidor objetivo

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

do Governador.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1003/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e 
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1299814, de 12 de novembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor a abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPaNEMa/Pa, no período de 15 a 16/11/2021.

servidor objetivo

lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula 
funcional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do ceri-

monial, lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii- conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 16 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N° 1.005/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispões a lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
o decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, o decreto nº 5.504, de 05 de 
agosto de 2005, o inciso ii do art. 5º da lei nº 6.474, de 06 de agosto de 
2002 e o art. 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, 
que institui, no âmbito do Estado do Pará, as modalidades de licitação 
denominada Pregão Presencial e Pregão Eletrônico;
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/1304423, de 16/11/2021.
rESolVE:
i - revogar, a Portaria nº 2.328/2020-ccG, de 04/11/2020, a contar de 04/11/2021.
ii – dESiGNar, os servidores abaixo relacionados como pregoeiros e 
apoio, a contar de 04/11/2021.

serVidor id FUNcioNaL carGo FUNÇÃo

ana rego castro 57214014/1 Técnico em Gestão Pública Pregoeiro e apoio

alessandra Hara rodrigues lima 5959891/1 assistente Técnico i Pregoeiro e apoio

daniel Moraes correa 5932163/2 assessor Especial i Pregoeiro e apoio

lauro Vitor Barbosa alexandrino 5946648/2 assessor Técnico Pregoeiro e apoio

Wiviane de castro Nascimento 5946824/1 assistente operacional ii Pregoeiro e apoio

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 16 dE NoVEMBro dE 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 729364

aviso de Licitação - Pregão eletrônico n.º - 16/2021 - ccG/Pa
a casa civil da Governadoria do Estado do Pará avisa que realizará lici-
tação, no tipo menor preço por lote único, cujo objeto é coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE MaTErial dE EX-
PEdiENTE para atender as necessidades da casa civil da Governadoria do 
Estado do Pará, para o período de 12 (doze) meses, conforme especifica-
ções, estimativas de quantidades e valores contidos do anexo i (Termo de 
referência) deste Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: a partir do dia 17/11/2021 no site: www.comprasnet.
gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br 
local da abertura: www.comprasnet.gov.br 
data da abertura: 29/11/2021 
Hora da abertura: 10:30hs (Horário dE BraSÍlia).
luciana Bitencourt Soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 729365
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato de Portaria Nº 052/2021 – Fc/cMG, 
de 16 de NoVeMBro de 2021

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 e decreto Estadual nº 
870/2013;
contrato: 005/2020 - cMG;
contratado: KGa dESENVolViMENTo E TEcNoloGia EirEli;
fiscal: ESTaNlEY SaMPaio PErES, Mf nº 5900667/2, assessor operacional i.
fiscal Suplente: BrUNo faBiaNo rodriGUES araUJo, Mf nº 4219461/2, 
assessor administrativo ii.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria nº 013/2021 – fc/cMG, de 22 de fevereiro de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 729228
eXtrato de Portaria Nº 053/2021 – Fc/cMG, 

de 16 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 e decreto Estadual nº 
870/2013;
contrato: 001/2017 - cMG;
contratado: TicKET SolUÇÕES HdfTGT S/a;
fiscal: JorGE faBrÍcio doS SaNToS, Mf nº 5788285/4, coordenador de 
logística administrativa.
fiscal Suplente: NaTaNaEl diaS loBaTo, Mf nº 57222449/2, assessor 
de Segurança.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria nº 040/2021 – fc/cMG, de 11 de agosto de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 729235

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 eXtrato de Portaria Nº 095/2021 – sF/cMG, 
de 16 de NoVeMBro de 2021

Suprido: rUBENS alaN da coSTa BarroS, Mf nº 57198361/2, ajudante 
de ordens; Prazo p/ aplicação: 15 (quinze) dias; Prazo p/ Prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
(Material de consumo) - r$ 3.800,00; Elemento de despesa: 33.90.39 
(outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) - r$ 5.000,00; fonte de 
recurso: 0101/0301; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Junior.

Protocolo: 729123

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 1013/2021 – di/cMG, 
de 16 de NoVeMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Prainha/Pa; Período: 13 a 18/11/2021 Quantidade de diárias: 
6,0 (alimentação) 5,0 (pousada); Servidor: Sd PM Nelson William ribeiro 
fontenele, Mf nº 6401975/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729075
eXtrato de Portaria Nº 1014/2021 – di/cMG, 

de 16 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santarém/Pa; Período: 03 a 04/11/2021 Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM rubens alan 
da costa Barros, Mf nº 57198361/2 e 1° TEN QoPM luiz Paulo Benjamin 
leal, Mf nº 4220579/4; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior

Protocolo: 729077
eXtrato de Portaria Nº 1015/2021 – di/cMG, 

de 16 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: alenquer/Pa; Período: 13 a 18/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 6,0 (alimentação) 5,0 (pousada); Servidor: 3º SGT PM antonio dona-
to cereja de Brito Junior, Mf nº 54194230/3; ordenador de despesa: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729087

eXtrato de Portaria Nº 1016/2021 – di/cMG, 
de 16 de NoVeMBro de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: alenquer/Pa; Período: 
13 a 18/11/2021; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) 5,0 (pousa-
da); Servidor: inácio de Souza, Mf nº 3369986/2; ordenador de despesa: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729157
eXtrato de Portaria Nº 1007/2021 – di/cMG, 

de 16 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: rio de Janeiro/rJ; Período: 04 a 08/11/2021; Quantidade 
de diárias: 5,0 (alimentação); Servidores: MaJ QoPM José rogério da Sil-
va Holanda, Mf nº 57198359/2, MaJ QoPM rubens alan da costa Barros, 
Mf nº 57198361/2 e 1° TEN QoPM Victor lincoln da cunha Barros, Mf nº 
4220541/3; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 728961
eXtrato de Portaria Nº 1008/2021 – di/cMG, 

de 16 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Paulo/SP; Servidores/Período/diárias: TEN cEl QoPM 
cassio Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2, 1° TEN QoPM luiz Paulo Benja-
min leal, Mf nº 4220579/4, 1° TEN QoPM Victor lincoln da cunha Barros, 
Mf nº 4220541/3, de 11 a 16/11/2021 (seis de alimentação); MaJ QoPM 
Heitor lobato Marques, Mf nº 57198332/3, de 11 a 15/11/2021 (cinco de 
alimentação); ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Júnior.

Protocolo: 728966
eXtrato de Portaria Nº 1009/2021 – di/cMG, 

de 16 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: capanema/Pa; Período: 13 a 16/11/2021 Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: 1° SGT PM Manoel 
Jacinaldo alves cota, Mf nº 5420105/3 e 2º SGT PM Hernani farias de 
Sousa, Mf nº 5584833/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior.

Protocolo: 728993
eXtrato de Portaria Nº 1010/2021 – di/cMG, 

de 16 de NoVeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Prainha/Pa; Perío-
do: 13 a 18/11/2021 Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) 5,0 (pou-
sada); Servidora: 2º SGT r/r PM Sandra regina cardoso da Silva, Mf nº 
5673704/4; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 728998
eXtrato de Portaria Nº 1011/2021 – di/cMG, 

de 16 de NoVeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: ourém/Pa; Período: 13 
a 17/11/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Ser-
vidor: SUB TEN PM r/r Humberto dias da Silva, Mf nº 5019346/3; ordena-
dor de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729012
eXtrato de Portaria Nº 1012/2021 – di/cMG, 

de 16 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: ourém/Pa; Período: 13 a 17/11/2021 Quantidade de diárias: 
5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: cB PM amandio Pereira de oli-
veira Junior, Mf nº 57221925/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729059

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terceiro termo aditivo ao contrato nº 038/2018-PGe
objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 038/2018-PGE e 
reajuste do valor do contrato.
Vigência: 14/11/2021 a 14/11/2022.
Valor: o valor global do presente contrato passa a ser de r$ 17.169,24 
(dezessete mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), 
decorrente do reajuste de 10,250% (dez inteiros e duzentos e cinquenta 
milésimos por cento).
data da assinatura: 12/11/2021.
dotação orçamentária: UG 25103 funcional Programática: 
25101.03.092.1508.8893, Elemento de despesa: 339030 e fonte: 0340.
contratada: EdiTora rEViSTa doS TriBUNaiS lTda
cNPJ/Mf nº 60.501.293/0001-12
Endereço: av. dr. cardoso de Melo, 1855, andar 12 conj. 121, bairro: Vila 
olimpia, São Paulo, cEP: 04.548-903
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 729298
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de coNtrato teMPorÁrio– seac
cadastro de reserVa
Processo N°: 2021/317401
ModalidadE dE adMiSSÃo: Temporário
oBJETo: contratação de servidores por tempo determinado através de 
PSS-001/2021.
coNTraTaNTE: Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cida-
dania – SEac.
ViGÊNcia coNTraTUal: 08/11/2021 a 07/11/2022.

coNtrato Nº coNtratado carGo
055 aliNE PErEira Garcia aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
056 caio MaUricio dE araUJo ViEira MoToriSTa – B
057 liNdoMar dUarTE MaToS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
058 MaYara SaNToS SilVa raMoS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
059 raiMUNda MErcÊS aNJoS dE MoraES aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
060 faBio rodriGUES JUNior MoToriSTa – E
061 rENaTo BEZErra loBaTo MoToriSTa – E

doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratég. de Estado de articulação e cidadania
função: 08 - assistência Social
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - manutenção da Gestão
Proj. atividade: 8411 - operacionalização das ações de recursos Humanos
Nat. despesa: 319004.11 – contratação por Tempo determinado
Nat. Despesa: 319011.17 – Gratificação de Nível Superior
Nat. despesa: 319016.29 – abono Salarial
Nat. despesa: 339046.02 – auxilio alimentação
Nat. despesa: 339049.01 – auxilio Transporte
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
ação: 263073 -
Plano interno:  4120008411P
ordENador rESPoNSáVEl:
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 729121

.

.

errata
.

errata
Na publicação do Diário Oficial Nº 34.693, do dia 9 de setembro de 
2021, Protocolo: 701663:
onde se lê:
dispensa de licitação – cotação Eletrônica N° 008/2021-SEac
Leia-se:
dispensa de licitação – cotação Eletrônica N° 015/2021-SEac
Belém/Pa, 16 de novembro de 2021.

Protocolo: 728826

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

aViso de adJUdicaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 03/2021-seac
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia-SEac, por 
intermédio de seu SEcrETário, torna público a adjudicação do loTE ÚNi-
co do Pregão Eletrônico nº. 03/2021-SEac para a empresa radiocoM 
TElEcoMUNicaÇÕES coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ sob 
o nº. 02.305.840/0001-98 – para a prestação de serviços EM ViGilÂNcia 
ElETrÔNica coM iNSTalaÇÃo, locaÇÃo E MaNUTENÇÃo dE SiSTEMa 
dE ViGilÂNcia ElETrÔNica, iNTEGrado Por SiSTEMa dE alarMES 
MoNiToradoS 24H E SiSTEMa dE circUiTo fEcHado dE TElEViSÃo 
(cfTV), no valor global de r$ 744.000,00 (setecentos e quarenta e quatro 
mil reais).
Belém/Pa, 16 de novembro de 2021.
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário

Protocolo: 728962

diÁria
.

Portaria 138/2021-GaB/seac
Belém Pa, 06 de outubro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a Portaria nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, pu-
blicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,

coNSidEraNdo os PaE 2021/1041396 e 2021/1064776
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor MarcoS aUrÉlio aQUiNo loPES, Matrícu-
la 3348717-3, cPf 145.806.322-49, coMPlEMENTaÇÃo de 2,5 (duas e 
meia) diária, para o período de 26/09/2021 a 28/09/2021, com destino aos 
Município de Parauapebas no Estado do Pará, cujo objetivo será participar 
de reunião com os prefeitos daqueles municípios.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 06 de outubro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo
republicada nesta data, por ter saído com incorreções no doe 
34728 de 07/10/2021

Protocolo: 729143

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria aGe Nº 123/2021-GaB, de 16 de novembro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020;
coNSidEraNdo o decreto Nº 619, de 23/03/2020, capítulo iii, que dis-
ciplina a concessão, a aplicação e a prestação de contas de suprimentos 
de fundos liberados para ações de enfrentamento à pandemia do corona 
Vírus coVid-19 e
coNSidEraNdo os autos do Processo Nº 2021/1179253.
rESolVE:
i – conceder Suprimento de fundos à Servidora fabíola Evangelista da 
costa, matrícula nº 55588395/1, cPf Nº 624.598.302-97, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão Pública - administrador, na função de chefe 
de Gabinete, lotada nesta aGE;
ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 3.700,00 (três mil e setecentos 
reais) e destina-se a atender despesas de pronto pagamento desta aGE;
iii – a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a classificação: 11108.04.122.1508.7692.0000, 
conforme a natureza das despesas:
 – 3.33.90.30-96 - r$ 3.700,00 - Material de consumo
iV – o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos: 15 (quin-
ze) dias a contar da data da emissão da ordem Bancária para aplicação 
e 15 (quinze) dias após o período de aplicação para prestação de contas.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 729018
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 258 de 16 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.e ainda, 
rESolVE:
interromper por necessidade de serviço, a contar de 02/11/2021 o gozo 
de férias da servidora roSaNa coElHo dE MiraNda, idENTidadE fUN-
cioNal: 5470838/7, concedida pela portaria nº 217 de 05 de outubro de 
2021, doE 34.726 PáG. 09.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 729113

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

terMiNo de ViNcULo de serVidor
Órgão: Secretaria de Estado de Planejamento e administração
ato: Termo de distrato
Servidor: calEo rEiS NaSciMENTo
função: Técnico em Gestão de informática
id. funcional nº 55587973/2
distratar, a pedido, a contar de 01/10/2021
ordenador: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 728879
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Portaria N° 0188-Gs/sePLad, de 11 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. 2021/1039378;
rESolVE:
Exonerar a pedido, o servidor flaVio NaZarENo araUJo MESQUiTa, Ma-
trícula nº 5834627/2, do cargo de Professor classe iii, lotado na Secreta-
ria de Estado de Educação – SEdUc, a contar de 22/09/2021, de acordo 
com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito à recon-
dução nas hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 de 
novembro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.
republicado por ter saído com incorreções no doe n° 34.766 de 
16/11/2021.

Protocolo: 729038

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº1090/2021-daF/sePLad, de 16 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 no-
vembro 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° 2021/1291504;
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora clariciE MariE lEoNiE TEllES da rocHa, id. 
funcional nº 26077/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lo-
tada na coordenadoria de Gestão de fundos, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 03 de janeiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2022, 
referente ao triênio de 21/08/2006 a 20/08/2009 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
NoVEMBro dE 2021
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 729164

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1089/2021-daF/sePLad, de 16 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 no-
vembro 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/1277672,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora THaiS fErNaNdES doS SaNToS, id. funcional nº. 
5898146/4, ocupante do cargo de coordenador, para responder pela dire-
toria de Saúde ocupacional do Servidor, durante o impedimento da titular 
lUiZa TUMa da PoNTE SilVa, id. funcional nº. 5946279/1, no período de 
30.11.2021 a 14.12.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 729089

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

rePUBLicaÇÃo deVido a iNcorreÇÃo da PUBLicaÇÃo 728300
Portaria Nº 1084/2021- daF/sePLad de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro de 
2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as 
que lhe foram delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2021/180237 de 15 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.

rESolVE:
1. dESiGNar o servidor João aladio Sarges lobato, funcional nº. 
6121284/1, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, para a função 
de fiscal e o servidor roberto Silva da costa, id. funcional nº. 25674/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para a função de Suplente, 
devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº 54/2021 
- SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 
E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa liciTa oNliNE EirEli ME.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 728830
rePUBLicaÇÃo deVido a iNcorreÇÃo da PUBLicaÇÃo 728313
Portaria Nº 1082/2021- daF/sePLad de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro de 
2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as 
que lhe foram delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2021/108075, de 27 de janeiro de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor VaNUSa Maria dE carValHo MilÉo, funcional 
nº. 57215536/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para a 
função de fiscal e o servidor JoSÉ aNToNio alVES rocHa, id. funcional 
nº. 57195084/2, ocupante do cargo de coordenador, para a função de Su-
plente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato 
nº 59/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa J. M. da SilVa 
PErEira EirEli.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 728819
Portaria Nº 1081/2021- daF/sePLad de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro de 
2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as 
que lhe foram delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2021/108075 de 27 de janeiro de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor roberto Silva da costa, funcional nº. 25674/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para a função de fiscal e 
o servidor luiz Edivaldo cordeiro Monteiro, id. funcional nº. 11797/1, ocu-
pante do cargo de auxiliar administrativo, para a função de Suplente, de-
vendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº 58/2021 
- SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMEN-
To E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa a. da S. SaNToS EirEli.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 728801
rePUBLicaÇÃo deVido a iNcorreÇÃo da PUBLicaÇÃo 728331
Portaria Nº 1086/2021- daF/sePLad de 12 de NoVeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro de 
2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as 
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que lhe foram delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1258346, de 04 de novembro de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor UlEdEiZa PErEira cUNHa, funcional nº. 
26816/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para a função de 
fiscal e o servidor aNdrE coliNo da SilVa, id. funcional nº. 5949841/2, 
ocupante do cargo de assessor, para a função de Suplente, devendo ser 
intermediador substituto entre as partes do contrato nº 06/2019 - SE-
PLAN, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E AD-
MiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa 
EScola – ciEE.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 728835

.

.

errata
.

errata de Publicação – Protocolo 699976
Diário Oficial Nº 34.688
convênio: 005/2021
Processo: 265.569/2021
Partes: SEPlad E PrEfEiTUra MUNiciPal dE PiÇarra
onde se lê: data da assinatura: 01/09/2021
Leia-se: data da assinatura: 26/08/2021
onde se Lê: Vigência:17(dezessete) meses, com início na data de sua assinatura.
Leia-se: Vigência:26/08/2021 a 26/01/2023

Protocolo: 728768

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1088/2021-daF/sePLad, de 16 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 no-
vembro 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, ainda, o Processo PaE nº 2021/1280618, de 10.11.2021;
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora claudia Nazaré Medeiros da Silva, id. funcional 
nº 5127793/4, ocupante do cargo de Gerente, danielle Karina de azevedo 
Vatraz, id. funcional nº 5952140/2, ocupante do cargo de Técnico em Ges-
tão de Segurança do Trabalho a viajarem para Vigia/Pa no dia 18.11.2021, 
para realizar vistoria técnica para atendimento ao processo de solicitação 
de avaliação do ambiente de trabalho dos servidores da categoria funcional 
vigia, lotados na Escola Estadual de Ensino fundamental e Médio Santa 
rosa- SEdUc no referido município, Para tanto será conduzida pelo servi-
dor leonardo Júnior da Silva Melo, id funcional nº 54197180/2, ocupante 
do cargo de Motorista, que fará o translado das mesmas aquela localidade, 
todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 
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, 16 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 728705
Portaria Nº 1091/2020-daF/sePLad, de 16 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 no-
vembro 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 2021/1298957, 12.11.2021.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora claudia cristina fernandes Valente id. funcional 
nº 5152895/8, ocupante do cargo de Secretário adjunto de recursos Espe-
ciais, a viajar para canaã dos carajás/Pa no período de 18 a 20.11.2021, 

para participar do “i Encontro Municipalista Sul e Sudeste” no referido mu-
nicípio, lotada na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 
conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas 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, 16 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 729286

Portaria N°. 1074/2021-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 no-
vembro 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/1084128,
r E S o l V E:
forMaliZar, no período de 01/07/2021 a 30/07/2021, a designa-
ção da servidora Maria daS GracaS SoarES BElo, id. funcional nº. 
57211976/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, para res-
ponder pela coordenadoria financeira, durante o impedimento legal da 
titular MarilENE da lUZ BarroSo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE NoVEM-
Bro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1092/2021-daF/sePLad, de 16 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 no-
vembro 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: 2021/1302984,
rESolVE: 
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares à servidora 
NaZarÉ do Socorro doS SaNToS id. funcional nº 5946533/1, ocupan-
te do cargo de Secretário de Gabinete, lotada na diretoria de Gestão do 
Patrimônio – dGP/SEPlad, no período de 13 de dezembro de 2021 a 10 de 
janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 06 de fevereiro de 2020 
a 05 de fevereiro de 2021.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 16 dE 
NoVEMBro dE 2021. 
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 729357

Portaria Nº 362, de 16 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° 1985, de 16/11/2021, 1986, de 16/11/2021 e 
1988, de 16/11/2021.
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.
THaiNNá MaGalHÃES dE alENcar
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício
aNeXo a Portaria Nº 362, de 16 de NoVeMBro de 2021

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

desPesa

FoNte

3º QUadri-
Mestre - 

2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social

cPc

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 783.000,00 0,00 783.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 783.000,00 0,00 783.000,00
Polícia civil

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 5.805.795,77 0,00 5.805.795,77
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contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 5.805.795,77 0,00 5.805.795,77

SEaP
investimentos 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
SEGUP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 56.985,89 0,00 56.985,89

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 56.985,89 0,00 56.985,89

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico
NGPMcrEdcid-adM

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 86.900,00 80.200,00 167.100,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 86.900,00 80.200,00 167.100,00

SEdaP
investimentos 0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00
SEdEME

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 104.819,71 0,00 104.819,71

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 104.819,71 0,00 104.819,71

PolÍTica Social
crS - Barcarena
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00

fund. Santa casa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00

SESPa
investimentos 0,00 0,00 1.904.570,20 0,00 1.904.570,20

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 1.904.570,20 0,00 1.904.570,20
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 3.507.000,00 0,00 3.507.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 3.507.000,00 0,00 3.507.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.271.772,99 0,00 1.271.772,99

contrato Global
 0101 0,00 0,00 671.772,99 0,00 671.772,99

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

UEPa
investimentos 0,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00

obras e instalações
 0102 0,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadri-
Mestre - 

2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00

SEdaP

 0101 0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00

Educação 
Superior 0,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00

UEPa

 0102 0,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

SEEl

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

Governança 
Pública 0,00 0,00 112.819,71 8.000,00 120.819,71

NGPMcrEdci-
d-adM

 0101 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00

SEdoP

 0101 0,00 0,00 104.819,71 0,00 104.819,71

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 1.533.672,99 100.200,00 1.633.872,99

cPc

 0101 0,00 0,00 783.000,00 0,00 783.000,00

NGPMcrEdci-
d-adM

 0101 0,00 0,00 78.900,00 72.200,00 151.100,00

SEdEME

 0101 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00

SEEl

 0101 0,00 0,00 671.772,99 0,00 671.772,99

Saúde 0,00 0,00 7.650.656,09 0,00 7.650.656,09

crS - Barca-
rena

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0349 0,00 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00

fund. Santa 
casa

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0149 0,00 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00

SEGUP

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 56.985,89 0,00 56.985,89

SESPa

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 1.904.570,20 0,00 1.904.570,20

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0149 0,00 0,00 3.507.000,00 0,00 3.507.000,00

Segurança 
Pública 0,00 0,00 15.805.795,77 0,00 15.805.795,77

Polícia civil

 0101 0,00 0,00 5.805.795,77 0,00 5.805.795,77

SEaP

 0101 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
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FoNte

3º QUadri-
Mestre - 

2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - 
rEcUrSoS 

ordiNarioS                                         
0,00 0,00 20.212.288,47 108.200,00 20.320.488,47

0102 - 
EdUcaÇÃo 

- rEcUrSoS 
ordiNárioS

0,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00

0103 - fES 
- recursos 
ordinários

0,00 0,00 1.961.556,09 0,00 1.961.556,09

0149 - fES - 
SUS / fundo a 

fundo
0,00 0,00 5.667.000,00 0,00 5.667.000,00

0349 - fES - 
SUS / fundo a 

fundo
0,00 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00

ToTal 0,00 0,00 28.372.944,56 108.200,00 28.481.144,56

Portaria Nº 363, de 16/11/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 583.556,04 (Quinhentos e oitenta e Três Mil, Quinhentos 
e cinquenta e Seis reais e Quatro centavos), na(s) dotação(ões) da(s) 
natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme 
o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, da 
forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

691012369514988791 - SETUr 0101 339039 500.000,00
691012369514988793 - SETUr 0101 335041 83.556,04

ToTal 583.556,04

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

691012369514988791 - SETUr 0101 332041 250.000,00
691012369514988791 - SETUr 0101 335041 250.000,00
691012369514988793 - SETUr 0101 339039 83.556,04

ToTal 583.556,04

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
THaiNNá MaGalHÃES dE alENcar
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

Portaria Nº 364, de 16 de NoVeMBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 18.296.977,10 (dezoito Milhões, duzentos 
e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Setenta e Sete reais e dez centavos), 
a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constan-
te(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
THaiNNá MaGalHÃES dE alENcar
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

aNeXo a Portaria Nº 364, de 16 de NoVeMBro de 2021

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

desPesa

FoNte

2º QUadri-
Mestre - 

2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

PolÍTica Social
SESPa

investimentos 18.296.977,10 0,00 0,00 0,00 18.296.977,10
Equipamentos e Ma-
terial Permanente

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0103 18.296.977,10 0,00 0,00 0,00 18.296.977,10

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadri-
Mestre - 

2021
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Saúde 18.296.977,10 0,00 0,00 0,00 18.296.977,10
SESPa

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0103 18.296.977,10 0,00 0,00 0,00 18.296.977,10

FoNte

2º QUadri-
Mestre - 

2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0103 - fES 
- recursos 
ordinários

18.296.977,10 0,00 0,00 0,00 18.296.977,10

ToTal 18.296.977,10 0,00 0,00 0,00 18.296.977,10

Portaria Nº 365, de 16 de NoVeMBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta Mil reais), 
a quota do terceiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constan-
te(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
THaiNNá MaGalHÃES dE alENcar
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício
aNeXo a Portaria Nº 365, de 16 de NoVeMBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/

GrUPo de 
desPesa/

sUBGrUPo de 
desPesa

FoNte

3º QUadri-
Mestre - 

2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

PolÍTica Social

HrS

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0103 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadri-
Mestre - 

2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

Saúde 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

HrS

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

FoNte

3º QUadri-
Mestre - 

2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0103 - fES 
- recursos 
ordinários

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

ToTal 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Protocolo: 729362
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

errata
.

Na portaria de nº 127 de 10/11/2021, publicado no doe de nº 
34.762 de 11.11.2021 e protocolo nº 727007.
onde se lê: oaB Nº 26.49
Leia se: oaB Nº 26.497
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 729029

.

.

coNtrato
.

contrato: 067/2021/ioe
data de assinatura: 16.11.2021.
Vigência: 16.11.2021 a 15.11.2022.
objeto: fornecimento de aparelho de ar condicionado.
Valor: r$ 2.778,75 (dois Mil setecentos e setenta e oito reais e setenta e 
cinco centavos).
origem: adesão a ata de registro de Preços n. 041/2020, Pregão Eletrôni-
co SEPlad/dGl/SrP nº. 005/2020.
Exercício: 2021
orçamento:
fonte de recurso: 0261.00.0000
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Natureza de despesa: 33.90.39
Plano interno: 412.000.8338c.
contratado: T.a.M. coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo 
lTda-EPP (cNPJ Nº. 29.044.927/0001-05).
Endereço: rua do fio quadra a, bairro: Novo Horizonte 2, – cEP. 67.200-
000, Marituba, Pará.
E-mail: tamrefrigeracao.ltda@gmail.com
fone: (91) 3256-1120 (91) 98499-4442/ 99369-5218
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.

Protocolo: 729168

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrat0
Processo Nº2021/1176180
Termo aditivo:6º
objeto: Prorrogação da vigência contratual.
data da assinatura: 14/11/2021
Vigência:14/11/2021 a 14/11/2022
contrato: 102
Exercício: 2017
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: TEcNoSET iNforMáTica ProdUToS E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 64.799.539/0001-35
Endereço: rua Tamoios nº. 246, Jardim aeroporto, São Paulo/SP.
cEP:04.630-000
Telefone (11) 2808-7800
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida.

Protocolo: 728802
terMo aditiVo ao coNtrat0
Processo Nº2021/1175748
Termo aditivo: 4º
objeto: Prorrogação do Prazo de vigência contratual.
data da assinatura: 06/11/2021
Vigência: 06/11/2021 a 06/11/2022
contrato: 128
Exercício: 2017
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: TEcNoSET iNforMáTica ProdUToS E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 64.799.539/0001-35
Endereço: rua Tamoios nº. 246, Jardim aeroporto, São Paulo/SP.
cEP:04.630-000
Telefone (11) 2808-7800
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida.

Protocolo: 728806

4.º terMo aditiVo a coNtrato
Processo: 2021/1176136
oBJETo: ProrroGaÇÃo do PraZo coNTraTUal.
data de assinatura: 08/11/2021.
Vigência:08/11/2021 a 08.11.2022
contrato:049
Exercício: 2018
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: oi S.a
cNP nº. 76.535.764/0023-59
fone (91) 3131-3048
Endereço: Tv. dr. Moraes n.º 121 4.º andar cEP. 66.035-080, Belém/Pa.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 728838

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 25/2021 (rEPETiÇÃo)
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de equi-
pamento de informática com suporte técnico especializado, conforme 
quantidade e especificações contidas no Termo de Referência.
orÇaMENTo:
Unidade orçamentária: 84201 - instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
Unidade Gestora: 840201 - instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1297 – Manutenção da Gestão;
Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 - Operacionaliza-
ção de ações administrativas;
fonte de recursos: 0261000000 - recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta;
Natureza de despesa: 449052 – Material Permanente.
daTa dE aBErTUra: 29/11/2021.
Hora: 09h - Horário local.
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Belém, 17 de novembro de 2021.
roBErTo faVacHo loBaTo
Pregoeiro
GiUSSEPP MENdES
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 728786

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 810 de 16 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2021/1242280, de 
29/10/2021, que dispõe sobre férias de servidor;
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 
02/12/2021 a 31/12/2021, à servidora Maira Silva Tupinambá, matrícula 
n° 57175932/2, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na 
coordenadoria do contencioso, referente ao período aquisitivo 30/08/2018 
a 29/08/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 729174
Portaria Nº 809 de 16 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos dos Processos Eletrônicos 2021/1566441, de 
26/05/2021, e 2021/1303298, de 16/11/2021, que dispõe sobre férias de 
servidor;
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 
10/12/2021 a 08/01/2022, à servidora Nicácia Wanescka Medeiros de 
araújo, matrícula n° 5945904/2, ocupante do cargo em comissão de Ge-
rente, lotada no Gabinete da Presidência, referente ao período aquisitivo 
01/07/2020 a 30/06/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 729098
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oUtras MatÉrias
.

término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2021/1294423
Término de vínculo: 16/11/2021
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: renata de oliveira Brandão Garcia
cargo: Técnico Previdenciário a
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 729209
término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2021/1293695
Término de vínculo: 16/11/2021
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: Thiago de Sousa lucio
cargo: assistente administrativo
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 729212
término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2021/1301673
Término de vínculo: 16/11/2021
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: Uriens Maximiliano ravena cañete
cargo: Técnico em comunicação Social
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 729214
término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2021/1302562
Término de vínculo: 16/11/2021
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: Íris Solange Pereira de castro raiol
cargo: Técnico Previdenciário a
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 729216
Portaria Nº 808 de 16 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 casamento do servidor Jozias farias Pereira, ocorrido 
em 30 de setembro de 2021 e, especialmente o que dispõe o art. 72, inciso 
ii, da lei nº. 5810, de 02 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – forMaliZar o afastamento por motivo de casamento, do servidor 
Jozias farias Pereira, matrícula nº 80845812/2, ocupante do cargo de Téc-
nico de administração e finanças, a contar de 30 de setembro de 2021 a 
07 de outubro de 2021, conforme certidão de casamento – Matrícula n° 
066852 01 55 2021 2 00009 297 0002697 30.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 728821

Portaria Nº 811 de 16 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2021/1299227, de 
11/11/2021, que dispõe sobre exoneração e nomeação de servidores.
rESolVE:
i - EXoNErar, a pedido, o servidor lEoNardo do NaSciMENTo liMa, 
matrícula nº 5894233/8, do cargo em comissão de coordenador, lotado no 
Núcleo de Planejamento – NUPlaN, código GEP-daS- 011- 4, a contar de 
16 de novembro de 2021. 
ii – NoMEar ÍriS SolaNGE PErEira dE caSTro raiol, para exercer o 
cargo em comissão de coordenador, lotada no Núcleo de Planejamento – 
NUPlaN, código GEP-daS- 011- 4, a contar de 16 de novembro de 2021. 
iii - EXoNErar, a pedido, a servidora aliNE di PaUla ViaNNa lafaYETTE 
da SilVa, matrícula nº 5950203/3, do cargo em comissão de coordenador, 
lotada na coordenadoria de administração e Serviços – coaS, código GEP-
daS- 011- 4, a contar de 16 de novembro de 2021. 
iV – NoMEar THaNYElE dE MESQUiTa faria, para exercer o cargo em 
comissão de coordenador, lotada na coordenadoria de administração e 
Serviços – coaS, código GEP-daS- 011- 4, a contar de 16 de novembro 
de 2021. 
V - EXoNErar, a pedido, a servidora GaBriEla oHaNa rocHa frEirE, 
matrícula nº 5921027/2, do cargo em comissão de assessor, lotada no 
Gabinete da Presidência, código GEP-daS- 011- 4, a contar de 16 de no-
vembro de 2021. 
Vi – NoMEar UriENS MaXiMiliaNo raVENa caNETE, para exercer o car-
go em comissão de assessor, lotada no Gabinete da Presidência, código 

GEP-daS- 011- 4, a contar de 16 de novembro de 2021. 
Vii - EXoNErar, a pedido, a servidora lUaNNa YUKari KUBoTa TaVarES, 
matrícula nº 5961953/1, do cargo em comissão de coordenador, lotada no 
Núcleo regional de Santarém, código GEP-daS- 011- 4, a contar de 16 de 
novembro de 2021. 
Viii – NoMEar rENaTa dE oliVEira BraNdÃo, para exercer o cargo em 
comissão de coordenador, lotada no Núcleo regional de Santarém, código 
GEP-daS- 011- 4, a contar de 16 de novembro de 2021. 
iX – EXoNErar, a pedido, a servidora Nádia PaTricia da SilVa rocHa, 
matrícula nº 5923224/3, do cargo em comissão de Secretária de conselho, 
código GEP-daS- 011- 2, a contar de 16 de novembro de 2021.
X – NoMEar Sara TaTiaNE da SilVa alVES, para exercer o cargo em 
comissão de Secretária de conselho, código GEP-daS-011-2, a contar de 
16 de novembro de 2021.
Xi - EXoNErar, a pedido, a servidora EVEliN laiNNE PaTrÍcio do coU-
To, matrícula nº 5957070/1, do cargo em comissão de Gerente, código 
GEP-daS- 011- 3, a contar de 16 de novembro de 2021. 
Xii – NoMEar Nádia PaTrÍcia da SilVa rocHa, para exercer o cargo em co-
missão de Gerente, código GEP-daS-011-3, a contar de 16 de novembro de 2021. 
Xiii – EXoNErar, a pedido, o servidor roBErTo faVacHo loBaTo, ma-
trícula n° 5948822/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e 
finanças, do cargo em comissão de Secretário de diretoria, código GEP-
daS-011-1, a contar de 16 de novembro de 2021. 
XiV – NoMEar THiaGo dE SoUSa lUcio, para exercer o cargo em comis-
são de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011-1, a contar de 16 de 
novembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 812 de 16 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2021/1299227, de 
11/11/2021, que dispõe sobre exoneração e nomeação de servidores.
rESolVE:
i - EXoNErar, a pedido, a servidora aMaNda NoBrE alaYoN MEScoUTo 
da SilVa, matrícula nº 5923190/3, do cargo em comissão de Gerente, 
lotada na coordenadoria de concessão de Benefícios – ccoB, código GEP-
daS- 011- 3, a contar de 16 de novembro de 2021. 
ii – NoMEar diEGo EliaS SilVa PErEira, para exercer o cargo em co-
missão de Gerente, lotado na coordenadoria de concessão de Benefícios 
– ccoB, código GEP-daS- 011- 3, a contar de 22 de novembro de 2021. 
iii - EXoNErar, a pedido, a servidora arliNda Maria PiNTo VirGoliNo 
BaSTo, matrícula nº 57189922/8, do cargo em comissão de coordenador, 
lotada no Núcleo regional de castanhal, código GEP-daS- 011- 4, a contar 
de 22 de novembro de 2021. 
iV – NoMEar PaTrÍcia aMaral PoTiGUar, para exercer o cargo em co-
missão de coordenador, lotada no Núcleo regional de castanhal, código 
GEP-daS- 011- 4, a contar de 22 de novembro de 2021. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 729359

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 051/2021 
adesão de ata de registro de Preço Nº 011/2021
Pregão Eletrônico SrP nº 012/2021 -PMPa
Processo: 2021/1189734
data da assinatura 11/11/2021
Vigência: 11/11/2021 à 10/11/2022 .
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de coMPUTadorES 
(dESKToP), para o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
– iGEPrEV, para atender a Sede e Municípios do Plano de Expansão, con-
forme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de referência 
e no Edital.
o valor do presente Termo de contrato é de r$ 475.300,00 (Quatrocentos 
e setenta e cinco mil e trezentos reais).
contratado: Empresa dEll coMPUTadorES do BraSil lTda. avenida 
industrial Belgraf, 400, Bairro industrial, cEP: 92990-000, Eldorado – rio 
Grande do Sul, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº, 72.381.189/0010-01, neste 
ato representado por MaUricio lUiS caSSalTa dE PaUla coUTo,
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 11 de Novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

terMo de adesÃo ata de reGistro de PreÇos Nº 011/2021 
– PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2021 – PMPa

o PrESidENTE do iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado 
do Pará - iGEPrEV, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; 
considerando os autos do Processo nº 2021/1189734, torna pública a 
adESÃo à ata de registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 
012/2021 SrP – PMPa. o presente contrato tem como objeto a aquisição 
de computadores (desktop), em conformidade com as especificações, qua-
lidade e condições gerais estabelecidas no Termo de referência - anexo i 
do Edital.
Este Termo de adesão a ata de registro de Preços referente ao Pregão 
Eletrônico SrP 
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nº 012/2021, bem como a proposta apresentada ao instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV no momento da aceitação da 
adesão à ata de registro de Preços 
nº 011/2021 - realizado pela Policia Militar do Pará – PMPA, a fim de tornar 
público registro de Preços, para contratação de empresa especializada em 
equipamentos de informática.
Valor Global: r$ 475.300,00 (Quatrocentos e setenta e cinco mil e trezen-
tos reais).
contratada: Empresa dEll coMPUTadorES do BraSil lTda, avenida 
industrial Belgraf, 400, Bairro industrial, cEP: 92990-000, Eldorado – rio 
Grande do Sul, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº, 72.381.189/0010-01, neste 
ato representado por MaUricio lUiS caSSalTa dE PaUla coUTo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 16 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 729363

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 321 publicada no doe Nº 34.757 de 05 de 
Novembro de 2021-diárias - Protocolo nº 724204
onde se lê: Processo 2021/1060878  e ...Matrícula: 5896354/5...
Leia-se: Processo 2021/1248997 e ...Matrícula: 5896354/7...
Evanilza da cruz Marinho Maciel.
diretora Geral da EGPa.

Protocolo: 729055

FÉrias
.

Portaria Nº. 310 de 29 de outubro de 2021.
fundamentação legal: art. 74 da lei nº 5.810/1994
Processo: 2021/1120434 – ProcUradoria /EGPa
Nome: TaiSUKE NoGUcHi, matrícula nº 57198174/1, cargo Procurador 
autárquico desta EGPa. conceder, 30 (Trinta dias) férias.
Período aquisitivo: 2019/2020.
Período usufruto: 24/01/2022 a 22/02/2022.

Protocolo: 728987

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portarias de recoNHeciMeNto de iMUNidade de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330003134, de 08 de novembro de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE dESENVolViMENTo aMBiENTal - fUMdaM.
cNPJ: 20.292.362/0001-00.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 93XlJKl1TKcJ13892 MMc/l200 TriToN SPT Gl
Portaria Nº 2021330003140, de 09 de novembro de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SESc SErViÇo Social do coMErcio.
cNPJ: 03.593.364/0001-10.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 93XlJKl1TNcM42755 MMc/l200 TriToN SPo Gl
Portaria Nº 2021330003135, de 08 de novembro de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aSSociacao NorTE BraSilEira dE EdUcacao E aS-
SiSTENcia Social - a.
cNPJ: 06.845.408/0004-93.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 9Bd1196GdJ1147664 fiaT/doBlo ESSENcE 7l E

Protocolo: 728756

Portarias de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 
de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330003136, de 08 de novembro de 2021
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002109, de 07 de abril de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Marilda dE araGao SEriQUE.
cPf: 026.533.622-87.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS Sd XS 15 MT.
cHaSSi: 9BrB29BT1J2205503.
Portaria Nº 2021330003137, de 08 de novembro de 2021
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002507, de 26 de maio de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Nadia rEGiNa MarTiNS daS NEVES.
cPf: 248.240.892-04.
Marca/ModElo: ford/EcoSPorT fSl aT 1.5.
cHaSSi: 9BfZB55S2K8715879.

Protocolo: 728757
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330003139, de 09 de novembro de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: cHarlES ricardo BraNdao doS SaNToS.
cPf: 429.323.602-30.
Marca/ModElo: i/NiSSaN VErSa SENSE cVT.
cHaSSi: 3N1cN8aE2Nl811206.
Portaria Nº 2021330003138, de 09 de novembro de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaNdro MoNTEiro SaNToS.
cPf: 686.680.232-68.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX.
cHaSSi: 93HGd38808Z206742.
Portaria Nº 2021330003142, de 10 de novembro de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: caMillE BaYMa forTUNa.
cPf: 055.999.162-27.
Marca/ModElo: rENaUlT/SaNdEro ZEN10MT.
cHaSSi: 93Y5SrZ85MJ467635.
Portaria Nº 2021330003141, de 10 de novembro de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE roMUlo fErrEira doS SaNToS.
cPf: 321.417.936-53.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK302077.
Portaria Nº 2021330003143, de 11 de novembro de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: raPHaEl BarroS GUiMaraES.
cPf: 043.873.712-18.
Marca/ModElo: HoNda/ciVic EXl cVT.
cHaSSi: 93Hfc2660lZ108608.
Portaria Nº 2021330003144, de 11 de novembro de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: THaYS ElaYNE da SilVa PErEira.
cPf: 888.542.562-34.
Marca/ModElo: VW/T croSS TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf7M4023091.
Portaria Nº 2021330003145, de 12 de novembro de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNa JUlia coSTa dE SoUZa oliVEira.
cPf: 674.470.232-72.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB229889.
Portaria Nº 2021330003147, de 12 de novembro de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: iZalTiNa SilVa do ESPiriTo SaNTo.
cPf: 353.369.602-25.
Marca/ModElo: fiaT/SiENa 1.0.
cHaSSi: 9Bd19710NM3393737.
Portaria Nº 2021330003146, de 12 de novembro de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Marco roBErTo SilVa dE SoUZa.
cPf: 328.024.202-91.
Marca/ModElo: ford/Ka SE PlUS aT1.5Sdc.
cHaSSi: 9BfZH54S4M8080313.
Portaria Nº 2021330003120, de 27 de outubro de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GUaracY dE SoUSa PorPiNo.
cPf: 031.940.782-91.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE.
cHaSSi: 9BrBc9f39M8112009.

Protocolo: 728749

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 052/2021/SEfa.
data da assinatura: 12/11/2021.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 052/2021/SEfa, que 
trata da reforma e adequação da Unidade cEcoMT conceição do araguaia 
e alojamento, localizado na rodovia Pa 447, KM 15, S/Nº -Município de 
conceição do araguaia - Pará, tem por objeto o acréscimo dos serviços dis-
criminados no anexo Único deste Termo aditivo, no valor de r$ 50.045,60 
(cinquenta mil, quarenta e cinco reais e sessenta centavos), equivalentes à 
19,89% do valor inicial do contrato, passando o valor global da obra de r$ 
251.569,24 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove 
reais e vinte e quatro centavos), para r$ 301.614,84 (trezentos e um mil, 
seiscentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos).
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Estado do Pará - fiPaT
funcional Programática/ atividade: 170106.04.451.1508.7552
contratado: coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, 
cNPJ/Mf nº 26.263.297/0001-71.
Endereço: avenida dalva, nº 240, Sala f, Bairro da Marambaia, cEP 
66.615-850, Belém/Pa, e-mail: continental.service@outlook.com
ordenador da despesa: anidio Moutinho

Protocolo: 729317

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3212, 16 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.477 de 
01/02/2021 e ,considerando o Proc. nº 2021/293283- rESolVE:
coNcEdEr a servidora, clEoNicE carValHo dE SoUZa VENÂNcio, 
cargo assistente administrativo, mat.nº5138612/1, portadora do cPf nº 
131.199.582-04, Suprimento de fundos no valor total de r$ 2.200,00 
(Dois Mil e Duzentos Reais), o qual deverá observar a classificação orça-
mentária abaixo:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e 
cinquenta reais)
33.90.39-SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 550,00 (Quinhentos 
e cinquenta reais)
foNTE dE rEcUrSoS:0101- rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT -al-
TaMira, 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: 728828

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefano 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3139 de 09 de novembro de 2021 autorizar 15 e 1/2di-
árias ao servidor raiMUNdo NoNaTo MElo MariNHo, nº 0520685501, 
daTiloGrafo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcado-
riaS EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver atividade administrativa na 
cEcoMT araGUaia, no período de 15.11.2021 à 30.11.2021, no trecho 
Belém - conceição do araguaia - Belém.

Portaria Nº3140 de 09 de novembro de 2021 autorizar 20 e 1/2di-
árias a servidora ElENiSE SiQUEira MENdES, nº 0512810201, fiScal -c, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSi-
TO, objetivo de participar de fiscalização itinerante na CECOMT ARAGUAIA, 
no período de 10.11.2022 à 30.11.2022, no trecho Belém - conceição do 
araguaia - Belém.
Portaria Nº 3141 de 09 de novembro de 2021 autorizar 14 e 1/2di-
árias ao servidor raiMUNdo MElo carNEiro, nº 0512898601, fiScal-c, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSi-
TO, objetivo de participar de fiscalização itinerante na CECOMT ITINGA, no 
período de 16.11.2022 à 30.11.2022, no trecho Belém - dom Eliseu - Belém.
Portaria Nº 3142 de 09 de novembro de 2021 autorizar 2 e 1/2  di-
árias ao servidor  VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, 
aUdiTor-a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TrÂNSiTo,  objetivo de realizar visita técnica à cEcoMT TaPaJÓS, no 
período de 24.11.2022 à  26.11.2022, no trecho Belém - Santarém - Belém.
Portaria Nº 3198 de 12 de novembro de 2021 autorizar 15 e 
1/2  diárias ao servidor carloS roBErTo doS SaNToS MEdEiroS, nº 
0324842901, MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TRANS.DE CARAJÁS, objetivo de conduzir veículo oficial na  CECOMT 
GUrUPi, no período de 15.11.2021 à 30.11.2021, no trecho Marabá - 
Gurupi - Marabá.
Portaria Nº 3208 de 12 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor roBErTo MoTa BraNdÃo JUNior, nº 0591479801, fiS-
cal-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, 
objetivo de participar do  ii congresso de Gestão fazendário, no período de 
17.11.2021 à  20.11.2021, no trecho dom Eliseu - Belém - dom Eliseu.
Portaria Nº 3209 de 12 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias a servidora aNa lEa caNiZo PErEira, nº 0513248701, fiScal-c, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, ob-
jetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendário, no período de 
17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho dom Eliseu -  Belém -  dom Eliseu.
Portaria Nº 3222 de 16 de novembro de 2021 autorizar 3 e 
1/2  diárias a servidora liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira, nº 
0070050902, aUdiTor-c, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo 
TriBUTária dE MaraBá, objetivo de participar do ii congresso de Ges-
tão fazendário 2021 , no período de 17.11.2021 à  20.11.2021, no trecho 
Marabá - Belém - Marabá.
Portaria Nº 3233 de 16 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias a servidora diaNa raMoS SilVa, nº 0513855801, Gerente fazen-
dário , coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
caPaNEMa, com o objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazen-
dário 2021, no período de 17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho Bragança 
- Belém - Belém - Bragança.
Portaria Nº 3225 de 16 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  di-
árias ao servidor GirlEidE NoVaES fEiToSa, nº 0591479201, fiScal-a, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM, obje-
tivo de participar do ii congresso de Gestão fazendário 2021, no período 
de 17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho Santarém - Belém - Santarém.
Portaria Nº 3226 de 16 de novembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
a servidora THaiS caValEiro dE MacEdo coElHo, nº 0591576902, GE-
rENTE faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, ob-
jetivo de realizar vistoria e fiscalização da obra de reforma da CERAT CAS-
TaNHal, no período de 17.11.2021, no trecho Belém - castanhal - Belém .
Portaria Nº 3227 de 16 de novembro de 2021 autorizar 1 e 1/2  di-
árias ao servidor alEXaNdrE carloS GoNcalVES loBo, nº 0575771101, 
MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da 
SERRA DO CACHIMBO, objetivo de conduzir veículo oficial, no período de 
08.11.2021 à 09.11.2021, no trecho Serra do cachimbo - Sinop - Serra 
do cahimbo.
Portaria Nº 3221 de 16 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  di-
árias a servidora Zilda Maria MoraES BENJaMiM, nº 0319144304, TEc-
Nico EM GESTao PUBlica, EScola faZENdária, objetivo de coordenar 
o seminário Educação fiscal em Santarém, no período de 12.12.2021 à 
15.12.2021, no trecho Belém - Santarém - Belém.
Portaria Nº 3183 de 16 de novembro de 2021 autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor MarcoS corrEa da SilVa, nº 0568158801, MoTo-
riSTa, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de conduzir veículo oficial, no período de 17.11.2021 
à 03.12.2021, no trecho Belém - Viseu - augusto correa -  Bragança - Tra-
quateua - capanema - capitão Poço - Santa Maria - São Miguel - Gurupi 
- cachoeira do Piriá - Santa lúzia - Belém.
Portaria Nº 3182 de 11 de novembro de 2021 autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor Joao GoMES da crUZ filHo, nº 0324856901, MoTo-
riSTa, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de conduzir veículo oficial, no período de 17.11.2021 
à 03.12.2021, no trecho Belém - Viseu - augusto correa -Bragança - Tra-
quateua - capanema - capitão Poço - Santa Maria - São Miguel -Gurupi 
- cachoeira do Piriá - Santa lúzia - Belém..
Portaria Nº de 3181 de 16 de novembro de 2021 autorizar 16 e 
1/2  diárias ao servidora EliaNa dE oliVEira PiNTo, nº 0514960601, 
aUXiliar TEcNico, dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES fa-
ZENdáriaS, objetivo de desenvolver atividade administrativa, no período 
de 17.11.2021 à 03.12.2021, no trecho Belém - Viseu - augusto correa 
- Bragança - Traquateua - capanema - capitão Poço - Santa Maria - São 
Miguel - Gurupi - cachoeira do Piriá - Santa lúzia - Belém.
Portaria Nº 3180 de 11 de novembro de 2021 autorizar 14 e 1/2  di-
árias ao servidor BENEdiTo aroldo da SilVa PadilHa, nº 0083021601, 
aUX. oPEr. E SEGUraNca, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TraNS. do  iTiNGa, objetivo de desenvolver atividade administrativa, 
no período de 19.11.2021 à 03.12.2021,no trecho Belém - Viseu - augusto 
correa - Bragança - Traquateua - capanema - capitão Poço - Santa Maria - 
São Miguel - Gurupi - cachoeira do Piriá -  Santa lúzia - Belém..
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Portaria Nº 3179 de 11 de novembro de 2021 autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor SaliM BarrEiroS cHarcHar filHo, nº 0324841001, 
aUXiliar TEcNico, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TraNS. do  iTiNGa, objetivo de desenvolver atividade administrativa, no 
período de 17.11.2021 à  03.12.2021, no trecho Belém - Viseu - augusto 
correa -  Bragança -  Traquateua -  capanema -  capitão Poço -  Santa 
Maria -  São Miguel - Gurupi - cachoeira do Piriá -  Santa lúzia - Belém..
Portaria Nº  3178 de 11 de novembro de 2021 autorizar 16 e 1/2  
diárias a servidora lUcia dE faTiMa BoZi, nº 0510624901, fiScal-c, 
UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE MErc.TrÂNSiTo da GraNdE 
BELÉM, objetivo de participar de fiscalização itinerante nos municípios no 
período de 17.11.2021 à 03.12.2021, no trecho Belém - Viseu - augusto 
correa - Bragança - Traquateua - capanema - capitão Poço -  Santa Maria 
-  São Miguel - Gurupi - cachoeira do Piriá -  Santa lúzia - Belém
Portaria Nº 3177 de 16 de novembro de 2021 autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor aNToNio JoSE TaVarES HENriQUES, nº 0004639601, 
fiScal-c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de participar de fiscalização itinerante nos municípios, 
no período de 17.11.2021 à 03.12.2021, no trecho Belém - Viseu - augusto 
- correa - Bragança - Traquateua - capanema - capitão Poço -  Santa Maria - 
São Miguel - Gurupi -  cachoeira do Piriá - Santa luzia -Belém.
Portaria Nº 3176 de 16 de novembro de 2021 autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor raiMUNdo afoNSo MoUra liMa, nº 0512836601, 
fiScal-c,  coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TRÂNSITO, objetivo de participar de fiscalização itinerante nos municí-
pios no período de 17.11.2021 à 03.12.2021, no trecho Belém - Viseu - au-
gusto correa - Bragança - Traquateua - capanema - capitão Poço -  Santa 
Maria - São Miguel - Gurupi - cachoeira do Piriá -  Santa luzia - Belém.
Portaria Nº 3175 de 11 de novembro de 2021 autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor daNiSio diaS carNEiro, nº 5418545501, aUdiTor
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E 
AEROPORTOS, objetivo de participar de fiscalização itinerante nos municí-
pios, no período de 17.11.2021 à 03.12.2021, no trecho Belém - Viseu - 
augusto correa - Bragança - Traquateua - capanema - capitão Poço - San-
ta Maria - São Miguel -  Gurupi -  cachoeira do Piriá -  Santa luzia -Belém.
Portaria Nº 3174 de 11 de novembro de 2021 autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor aMadEU fadUl TEiXEira, nº 0527998401, aUdiTor-c, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEro-
PORTOS, objetivo de participar de fiscalização itinerante nos municípios, no 
período de 17.11.2021 à 03.12.2021, no trecho Belém - Viseu - augusto cor-
rea - Bragança - Traquateua - capanema - capitão Poço -  Santa Maria - São 
Miguel - Gurupi - cachoeira do Piriá - Santa luzia -Belém.
Portaria Nº  3211 de 16 de novembro de 2021 autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor GilBErTo oSaMU YaMaMoTo, nº 0513247901, fiS-
cal-c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de participar de fiscalização itinerante nos municípios, 
no período de 17.11.2021 à 03.12.2021, no trecho Belém - Viseu - augusto 
correa - Bragança - Traquateua - capanema - capitão Poço -  Santa Maria 
-  São Miguel - Gurupi - cachoeira do Piriá -  Santa lúzia -Belém.
Portaria Nº 3210 de 16 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias a servidora oScariNa SUElY SalHEB PacHEco, nº 0325022902, 
TEcNico, oord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. doiTiNGa, 
objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 2021 no período 
de 17.11.2021 á 20.11.2021, no trecho dom Eliseu - Belém - dom Eliseu.
Portaria Nº 3213 de 16 de novembro de 2021 autorizar 1 e 1/2  
diárias ao servidor WalMir VaScoNcEloS dE carValHo, nº 0025104602, 
fiScal -c, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. TaPaJÓS, 
objetivo de fiscalizar mercadorias que entram no Estado do Pará, no período 
de 13.11.2021 à 14.11.2021, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 3214 de 16 de novembro de 2021 autorizar 1 e 1/2  
diárias ao servidor JoSE Maria da SilVa Mafra, nº 0518573401, Mari-
NHEiro flUV.MaQUiNaS, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TraNS. TaPaJÓS objetivo de conduzir a lancha, no período de 13.11.2021 
à 14.11.2021, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 3215 de 16 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor Jairo MEScoUTo da SilVa, nº 0514966501, aG. dE 
PorTaria, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. TaPaJÓS, 
objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 2021no período 
de 17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho Santarém -Belém - Santarém.
Portaria Nº 3216 de 16 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor WalMir VaScoNcEloSdE carValHo, nº 0025104602, 
fiScal -c, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. TaPaJÓS, 
objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 2021, no período 
de 17.11.2021 à20.11.2021, no trecho Santarém - Belém - Santarém.
Portaria Nº 3217 de 16 de novembro de 2021 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor alBErTo JoSE loPES lEal, nº 0324835601, aUXiliar TEc-
Nico, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS, 
objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 2021, no período 
de 17.11.2021 à 19.11.2021, no trecho Marabá - Belém - Marabá.
Portaria Nº 3218 de 16 de novembro de 2021 autorizar 2 e 1/2  di-
árias ao servidor GUSTaVo araNTES BoZola, nº 0591473301, fiScal-a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS, ob-
jetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 2021, no período 
de 17.11.2021 á 19.11.2021, no trecho Marabá - Belém - Marabá.
Portaria Nº 3219 de 16 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias a servidora lUZia TaNia MoTaBErNardES, nº 0334060002, ad-
MiNiSTrador, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE 
SaNTarÉM, objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 
2021, no período de 17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho Santarém - Be-
lém - Santarém.

Portaria Nº 3220 de 16 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor carloS HENriQUE Maria,  nº 0591477401, fiScal 
-a,  coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, 
objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária, no período de 
17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho Gurupi - Belém - Gurupi.

Protocolo: 728794

.
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 778 de 12 de novembro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda,no uso de suas atribuições, consideran-
do o disposto no artigo 162 da constituição federal, artigos 1º e 7º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, 
resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota Parte do  iPi aos  Municípios,  referente  
ao período  de  01 a 31 de outubro de 2021.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do iPi - Período de 01 a 31.10.2021

MUNicÍPio   coNta Base * (1) PaseP  (2) MUNiciPios  (1-2)
aBaETETUBa 170.050-2 54.284,79 542,85 53.741,94

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 14.321,04 143,21 14.177,83
acará 170.098-7 30.674,23 306,74 30.367,49
afUá 170.039-1 20.858,79 208,59 20.650,20

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 41.215,44 412,15 40.803,29
alENQUEr 170.027-8 33.718,54 337,19 33.381,36
alMEriM 170.028-6 106.181,87 1.061,82 105.120,05
alTaMira 170.076-6 186.163,35 1.861,63 184.301,71
aNaJáS 170.040-5 18.540,26 185,40 18.354,86

aNaNiNdEUa 170.074-0 330.930,75 3.309,31 327.621,44
aNaPU 170.659-4 33.309,83 333,10 32.976,74

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 15.574,08 155,74 15.418,34
aUrora do Pará 170.271-8 14.725,15 147,25 14.577,89

aVEiro 170.029-4 22.275,20 222,75 22.052,45
BaGrE 170.041-3 15.916,55 159,17 15.757,38
BaiÃo 170.051-0 19.135,78 191,36 18.944,42

BaNNacH 170.664-0 19.314,67 193,15 19.121,52
BarcarENa 170.052-9 366.812,04 3.668,12 363.143,92

BElÉM 170.001-4 1.441.363,43 14.413,63 1.426.949,80
BElTErra 170.660-8 21.224,57 212,25 21.012,32

BENEVidES 170.075-8 112.623,46 1.126,23 111.497,22
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 21.444,15 214,44 21.229,71

BoNiTo 170.094-4 26.827,77 268,28 26.559,49
BraGaNca 170.086-3 38.048,93 380,49 37.668,44

BraSil NoVo 170.283-1 22.940,88 229,41 22.711,48
BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3 16.380,12 163,80 16.216,32

BrEU BraNco 170.284-0 40.964,68 409,65 40.555,04
BrEVES 170.042-1 33.005,25 330,05 32.675,20
BUJarU 170.096-0 14.899,41 148,99 14.750,41

cacHoEira do arari 170.103-7 15.233,32 152,33 15.080,99
cacHoEira do Piriá 170.681-0 13.489,38 134,89 13.354,48

caMETá 170.053-7 31.668,12 316,68 31.351,44
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 707.431,24 7.074,31 700.356,93

caPaNEMa 170.084-7 44.049,03 440,49 43.608,54
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 25.460,55 254,61 25.205,95

caSTaNHal 170.003-0 221.051,06 2.210,51 218.840,55
cHaVES 170.043-0 19.427,60 194,28 19.233,32
colarES 170.004-9 9.998,15 99,98 9.898,16

coNc. araGUaia 170.058-8 32.938,85 329,39 32.609,46
coNcordia do Pará 170.097-9 22.276,38 222,76 22.053,62
cUMarU do NorTE 170.285-8 42.314,17 423,14 41.891,03

cUrioNÓPoliS 170.017-0 66.547,53 665,48 65.882,05
cUrraliNHo 170.044-8 16.258,94 162,59 16.096,35

cUrUá 170.678-0 11.626,16 116,26 11.509,90
cUrUÇá 170.005-7 15.870,48 158,70 15.711,78

doM EliZEU 170.083-9 52.630,88 526,31 52.104,57
Eldorado do caraJáS 170.286-6 33.280,07 332,80 32.947,27

faro 170.031-6 18.596,93 185,97 18.410,96
florESTa do araGUaia 170.677-2 26.130,67 261,31 25.869,36

GarrafÃo do NorTE 170.072-3 15.662,73 156,63 15.506,10
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 28.555,94 285,56 28.270,38

GUrUPá 170.045-6 20.800,03 208,00 20.592,03
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 22.948,09 229,48 22.718,61



18  diário oficial Nº 34.768 Quarta-feira, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

iGaraPÉ-Miri 170.054-5 21.550,47 215,50 21.334,96
iNHaNGaPi 170.007-3 13.403,29 134,03 13.269,25

iPiXUNa do Pará 170.276-9 36.866,48 368,66 36.497,81
iriTUia 170.070-7 16.592,58 165,93 16.426,65

iTaiTUBa 170.032-4 173.632,31 1.736,32 171.895,98
iTUPiraNGa 170.020-0 42.258,03 422,58 41.835,45

JacarEacaNGa 170.288-2 154.750,75 1.547,51 153.203,24
JacUNdá 170.021-9 27.048,11 270,48 26.777,63
JUrUTi 170.033-2 73.581,73 735,82 72.845,91

liMoEiro aJUrU 170.055-3 14.294,71 142,95 14.151,77
MÃE do rio 170.071-5 17.862,50 178,62 17.683,87

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 10.691,15 106,91 10.584,24

MaraBá 170.022-7 622.505,23 6.225,05 616.280,17
MaracaNÃ 170.009-0 14.329,97 143,30 14.186,67
MaraPaNiM 170.010-3 14.730,55 147,31 14.583,24
MariTUBa 170.675-6 118.448,20 1.184,48 117.263,72

MEdicilÂNdia 170.077-4 38.059,92 380,60 37.679,32
MElGaÇo 170.046-4 17.702,65 177,03 17.525,62

MocaJUBa 170.056-1 15.911,73 159,12 15.752,61

MoJU 170.057-0 84.711,21 847,11 83.864,10
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 18.839,86 188,40 18.651,46

MoNTE alEGrE 170.034-0 32.679,43 326,79 32.352,63
MUaNá 170.105-3 17.454,06 174,54 17.279,52

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 15.629,50 156,30 15.473,21
NoVa iPiXUNa 170.666-7 18.269,53 182,70 18.086,84

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 11.815,74 118,16 11.697,58
NoVo ProGrESSo 170.289-0 88.211,23 882,11 87.329,12

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 58.498,19 584,98 57.913,20
ÓBidoS 170.035-9 36.903,46 369,03 36.534,43

oEiraS do Pará 170.047-2 16.694,77 166,95 16.527,82
oriXiMiNá 170.036-7 159.552,36 1.595,52 157.956,83

oUrEM 170.093-6 14.228,01 142,28 14.085,73
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 62.366,74 623,67 61.743,07

PacaJáS 170.018-9 44.153,21 441,53 43.711,67
PalESTiNa do Pará 170.291-2 15.617,16 156,17 15.460,99

ParaGoMiNaS 170.068-5 203.604,65 2.036,05 201.568,61
ParaUaPEBaS 170.019-7 1.391.670,30 13.916,70 1.377.753,60
PaU d’arco 170.296-3 14.732,83 147,33 14.585,50
PEiXE-Boi 170.088-0 10.185,76 101,86 10.083,90
PiÇarra 170.670-5 31.271,83 312,72 30.959,12
PlacaS 170.661-6 21.816,07 218,16 21.597,91

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 15.022,61 150,23 14.872,39
PorTEl 170.048-0 37.927,25 379,27 37.547,98

PorTo dE MoZ 170.079-0 25.621,19 256,21 25.364,98
PraiNHa 170.037-5 25.710,03 257,10 25.452,93

PriMaVEra 170.089-8 27.124,63 271,25 26.853,39
QUaTiPUrU 170.680-2 12.529,44 125,29 12.404,15
rEdENÇÃo 170.059-6 85.473,23 854,73 84.618,50
rio Maria 170.060-0 41.389,42 413,89 40.975,53

roNdoN Pará 170.081-2 41.575,26 415,75 41.159,50
rUrÓPoliS 170.030-8 26.031,48 260,31 25.771,17

SaliNÓPoliS 170.091-0 21.777,85 217,78 21.560,07
SalVaTErra 170.102-9 15.154,52 151,55 15.002,98

SaNTa BarBara  Pará 170.278-5 20.294,64 202,95 20.091,70
SaNTa crUZ arari 170.100-2 11.136,58 111,37 11.025,21
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 48.323,53 483,24 47.840,29

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 15.173,05 151,73 15.021,32
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 48.100,52 481,01 47.619,52

SaNTa Maria Pará 170.012-0 18.212,55 182,13 18.030,42
SaNTaNa araGUaia 170.061-8 79.136,85 791,37 78.345,48

SaNTarÉM 170.038-3 217.404,76 2.174,05 215.230,72
SaNTarÉM NoVo 170.092-8 10.154,49 101,54 10.052,94

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 22.045,56 220,46 21.825,11
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6 13.058,59 130,59 12.928,00

SÃo doM. araGUaia 170.297-1 22.194,65 221,95 21.972,70
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 14.490,05 144,90 14.345,15

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 134.082,00 1.340,82 132.741,18
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 13.864,95 138,65 13.726,30

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7 44.352,21 443,52 43.908,69

SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 9.765,83 97,66 9.668,17
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 14.314,51 143,15 14.171,36

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 16.594,26 165,94 16.428,32
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 23.570,38 235,70 23.334,67

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 14.985,82 149,86 14.835,96
SaPUcaia 170.672-1 16.302,97 163,03 16.139,94

SEM. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 22.155,08 221,55 21.933,53
SoUrE 170.600-4 17.023,03 170,23 16.852,80

TailÂNdia 170.099-5 60.733,85 607,34 60.126,51
TErra alTa 170.277-7 11.938,71 119,39 11.819,32

TErra SaNTa 170.293-9 40.932,07 409,32 40.522,75
ToME-aÇU 170.095-2 46.204,31 462,04 45.742,27

TracUaTEUa 170.685-3 14.335,02 143,35 14.191,67
TrairÃo 170.294-7 23.234,65 232,35 23.002,30
TUcUMÃ 170.064-2 53.229,19 532,29 52.696,89
TUcUrUÍ 170.026-0 363.787,51 3.637,88 360.149,63

UliaNÓPoliS 170.280-7 41.200,94 412,01 40.788,93

UrUará 170.078-2 39.363,61 393,64 38.969,98

ViGia 170.016-2 22.959,87 229,60 22.730,27

ViSEU 170.082-0 21.998,16 219,98 21.778,18

ViTÓria do XiNGU 170.295-5 263.518,87 2.635,19 260.883,68

XiNGUara 170.066-9 80.162,32 801,62 79.360,70

ToTal  10.786.720,38 107.867,19 10.678.853,19

oBS *: BaSE coM dEdUÇÃo dE 20% SoBrE rEciTa ToTal rEf.coNTB.
ao fUNdEB.

Protocolo: 728795
Portaria nº  777de 12 de novembro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda,no uso de suas atribuições, consideran-
do o disposto no artigo 162 da constituição federal, artigos 1º e 3º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, 
resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota  Parte do iPVa aos  Municípios,  refe-
rente  ao período de  01 a 31 de outubro de 2021.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do iPVa– Período de 01 a 31.10.2021

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPio  (1) FUNdeB  (2) totaL  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2   195.702,08 48.925,51 244.627,59

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5   15.915,00 3.978,74 19.893,74
acará 170.098-7   30.698,34 7.674,59 38.372,93
afUá 170.039-1   - 0,00  -

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3   37.895,06 9.473,80 47.368,86
alENQUEr 170.027-8   29.528,43 7.382,12 36.910,55
alMEriM 170.028-6   19.859,12 4.964,80 24.823,92
alTaMira 170.076-6   575.576,81 143.894,20 719.471,01
aNaJáS 170.040-5   635,89 158,97 794,86

aNaNiNdEUa 170.074-0  1.722.389,61 430.597,42 2.152.987,03
aNaPU 170.659-4   74.265,28 18.566,34 92.831,62

aUGUSTo corrÊa 170.085-5   21.697,46 5.424,39 27.121,85
aUrora do Pará 170.271-8   28.287,37 7.071,86 35.359,23

aVEiro 170.029-4   2.691,61 672,91 3.364,52
BaGrE 170.041-3   88,34 22,08 110,42
BaiÃo 170.051-0   17.480,54 4.370,14 21.850,68

BaNNacH 170.664-0   12.858,01 3.214,51 16.072,52
BarcarENa 170.052-9   280.713,43 70.178,38 350.891,81

BElÉM 170.001-4  6.671.861,59 1.667.964,16 8.339.825,75
BElTErra 170.660-8   26.634,11 6.658,54 33.292,65

BENEVidES 170.075-8   165.372,45 41.343,13 206.715,58
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1   44.102,65 11.025,66 55.128,31

BoNiTo 170.094-4   23.785,63 5.946,41 29.732,04
BraGaNca 170.086-3   228.777,95 57.194,49 285.972,44

BraSil NoVo 170.283-1   75.617,97 18.904,53 94.522,50
BrEJo GraN.araGUaia 170.024-3   9.794,05 2.448,52 12.242,57

BrEU BraNco 170.284-0   63.733,32 15.933,34 79.666,66
BrEVES 170.042-1   28.770,29 7.192,57 35.962,86
BUJarU 170.096-0   18.276,74 4.569,19 22.845,93

cacHoEira do arari 170.103-7   4.196,03 1.049,04 5.245,07
cacHoEira do Piriá 170.681-0   18.377,37 4.594,36 22.971,73

caMETá 170.053-7   78.116,09 19.529,02 97.645,11
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caNaÃ doS caraJáS 170.671-3   275.726,16 68.931,55 344.657,71
caPaNEMa 170.084-7   261.164,97 65.291,25 326.456,22

caPiTÃo PoÇo 170.069-3   105.063,50 26.265,90 131.329,40
caSTaNHal 170.003-0   884.619,09 221.154,76 1.105.773,85

cHaVES 170.043-0  - 0,00  -
colarES 170.004-9   2.803,82 700,97 3.504,79

coNc. araGUaia 170.058-8   141.545,57 35.386,41 176.931,98
coNcordia do Pará 170.097-9   34.568,64 8.642,16 43.210,80
cUMarU do NorTE 170.285-8   24.024,24 6.006,09 30.030,33

cUrioNÓPoliS 170.017-0   80.455,74 20.113,95 100.569,69
cUrraliNHo 170.044-8   1.746,39 436,60 2.182,99

cUrUá 170.678-0   2.958,93 739,75 3.698,68
cUrUÇá 170.005-7   27.585,74 6.896,44 34.482,18

doM EliZEU 170.083-9   105.983,89 26.495,96 132.479,85
Eldorado do caraJáS 170.286-6   84.695,53 21.173,90 105.869,43

faro 170.031-6   - 0,00  -
florESTa do araGUaia 170.677-2   36.067,61 9.016,89 45.084,50

GarrafÃo do NorTE 170.072-3   33.466,51 8.366,65 41.833,16
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4   37.347,08 9.336,79 46.683,87

GUrUPá 170.045-6   229,46 57,37 286,83
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5   84.132,19 21.033,06 105.165,25
iGaraPÉ-Miri 170.054-5   40.067,97 10.017,02 50.084,99

iNHaNGaPi 170.007-3   12.069,27 3.017,32 15.086,59
iPiXUNa do Pará 170.276-9   26.619,24 6.654,80 33.274,04

iriTUia 170.070-7   22.603,78 5.650,96 28.254,74
iTaiTUBa 170.032-4   415.475,01 103.868,77 519.343,78

iTUPiraNGa 170.020-0   207.589,91 51.897,51 259.487,42

JacarEacaNGa 170.288-2   7.406,62 1.851,67 9.258,29

JacUNdá 170.021-9   115.778,07 28.944,56 144.722,63
JUrUTi 170.033-2   25.059,52 6.264,90 31.324,42

liMoEiro aJUrU 170.055-3   286,23 71,57 357,80
MÃE do rio 170.071-5   74.615,39 18.653,86 93.269,25

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1   2.667,87 666,97 3.334,84
MaraBá 170.022-7  1.411.485,19 352.871,32 1.764.356,51

MaracaNÃ 170.009-0   11.498,61 2.874,68 14.373,29
MaraPaNiM 170.010-3   14.619,92 3.655,00 18.274,92
MariTUBa 170.675-6   292.244,16 73.061,04 365.305,20

MEdicilÂNdia 170.077-4   60.690,85 15.172,70 75.863,55
MElGaÇo 170.046-4   1.393,24 348,31 1.741,55
MocaJUBa 170.056-1   15.143,21 3.785,82 18.929,03

MoJU 170.057-0   55.599,83 13.899,98 69.499,81
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0   14.652,81 3.663,20 18.316,01

MoNTE alEGrE 170.034-0   48.745,35 12.186,34 60.931,69
MUaNá 170.105-3   1.303,06 325,77 1.628,83

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3   19.220,65 4.805,14 24.025,79
NoVa iPiXUNa 170.666-7   34.260,52 8.565,12 42.825,64

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1   14.272,46 3.568,13 17.840,59
NoVo ProGrESSo 170.289-0   165.238,44 41.309,61 206.548,05

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4  169.422,21 42.355,57 211.777,78
ÓBidoS 170.035-9   34.718,27 8.679,58 43.397,85

oEiraS do Pará 170.047-2   5.249,53 1.312,39 6.561,92
oriXiMiNá 170.036-7   53.767,35 13.441,81 67.209,16

oUrEM 170.093-6   29.542,24 7.385,59 36.927,83
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0   117.452,90 29.363,23 146.816,13

PacaJáS 170.018-9   91.085,04 22.771,26 113.856,30
PalESTiNa do Pará 170.291-2   7.204,69 1.801,18 9.005,87

ParaGoMiNaS 170.068-5   412.213,47 103.053,40 515.266,87
ParaUaPEBaS 170.019-7  1.384.055,34 346.013,85 1.730.069,19
PaU d’arco 170.296-3   13.941,60 3.485,39 17.426,99
PEiXE-Boi 170.088-0   16.698,03 4.174,51 20.872,54
PiÇarra 170.670-5   12.037,06 3.009,26 15.046,32
PlacaS 170.661-6   16.601,77 4.150,45 20.752,22

PoNTa dE PEdraS 170.104-5   3.425,17 856,31 4.281,48
PorTEl 170.048-0   4.431,89 1.107,97 5.539,86

PorTo dE MoZ 170.079-0   2.999,99 749,99 3.749,98
PraiNHa 170.037-5   4.295,70 1.073,95 5.369,65

PriMaVEra 170.089-8   10.172,98 2.543,23 12.716,21
QUaTiPUrU 170.680-2   5.565,39 1.391,34 6.956,73
rEdENÇÃo 170.059-6   788.309,28 197.077,32 985.386,60

rio Maria 170.060-0   98.417,34 24.604,34 123.021,68
roNdoN Pará 170.081-2   157.814,06 39.453,53 197.267,59

rUrÓPoliS 170.030-8   39.016,68 9.754,16 48.770,84
SaliNÓPoliS 170.091-0   70.436,03 17.609,03 88.045,06
SalVaTErra 170.102-9   9.859,33 2.464,84 12.324,17

STa BarBara do Pará 170.278-5   26.407,03 6.601,77 33.008,80
SaNTa crUZ arari 170.100-2   1.165,73 291,43 1.457,16
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1   166.256,57 41.564,16 207.820,73

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0   30.056,58 7.514,16 37.570,74
STa Maria BarrEiraS 170.062-6   37.107,26 9.276,82 46.384,08

SaNTa Maria Pará 170.012-0   74.540,91 18.635,24 93.176,15
SaNTaNa araGUaia 170.061-8   87.058,68 21.764,69 108.823,37

SaNTarÉM 170.038-3  1.159.662,62 289.915,65 1.449.578,27
SaNTarÉM NoVo 170.092-8   4.063,07 1.015,78 5.078,85

SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8   33.299,55 8.324,91 41.624,46
SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6   10.346,07 2.586,52 12.932,59
S. doMiNGoS araGUaia 170.297-1   67.505,12 16.876,28 84.381,40
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1   16.789,35 4.197,32 20.986,67

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4   125.077,19 31.269,30 156.346,49
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4  28.362,76 7.090,72 35.453,48
S. GEraldo araGUaia 170.067-7   64.771,24 16.192,83 80.964,07
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9   3.127,24 781,81 3.909,05
Sao Joao PiraBaS 170.090-1   13.091,16 3.272,79 16.363,95

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5   12.629,23 3.157,33 15.786,56
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2   107.807,93 26.951,98 134.759,91

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9   563,01 140,76 703,77

SaPUcaia 170.672-1   20.162,73 5.040,67 25.203,40

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4   13.205,80 3.301,46 16.507,26

SoUrE 170.600-4   11.762,07 2.940,53 14.702,60
TailÂNdia 170.099-5   170.408,68 42.602,18 213.010,86
TErra alTa 170.277-7   9.824,65 2.456,17 12.280,82

TErra SaNTa 170.293-9   4.344,88 1.086,22 5.431,10
ToME-aÇU 170.095-2   140.868,58 35.217,15 176.085,73

TracUaTEUa 170.685-3   14.367,98 3.592,00 17.959,98
TrairÃo 170.294-7   24.926,68 6.231,69 31.158,37
TUcUMÃ 170.064-2   257.544,44 64.386,12 321.930,56
TUcUrUÍ 170.026-0   259.243,99 64.811,00 324.054,99

UliaNÓPoliS 170.280-7   47.948,82 11.987,22 59.936,04
UrUará 170.078-2   103.998,57 25.999,65 129.998,22
ViGia 170.016-2   62.884,84 15.721,22 78.606,06
ViSEU 170.082-0   23.253,47 5.813,40 29.066,87

ViTÓria do XiNGU 170.295-5   31.647,52 7.911,91 39.559,43
XiNGUara 170.066-9   281.484,18 70.371,04 351.855,22

ToTal  22.964.790,38 5.741.197,60 28.705.987,98

Protocolo: 728840

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 
FaZeNdÁrios-tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 24/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17351, aiNf nº 
022017510000068-6, contribuinte c. S. a. coMBUSTÍVEiS lTda, insc. Es-
tadual nº. 15242736-8.
Em 24/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18834, aiNf nº 
062021510000007-1, contribuinte HidroViaS do BraSil - caBoTaGEM 
lTda, insc. Estadual nº. 15546081-1, advogado: aNa lUiSa WadT aSSiS, 
oaB/SP-444464.
Em 24/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18355, aiNf nº 
032019510000356-0, contribuinte liMa E PiNHEiro lTda, insc. Estadual 
nº. 15252528-9.
Em 24/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18593, aiNf nº 
172019510000047-9, contribuinte laBoraTÓrio GroSS S.a., insc. Esta-
dual nº. 15278065-3, advogado: lEoNardo alcaNTariNo MENEScal, 
oaB/Pa-11247.
Em 24/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19028, Processo 
nº 252020730000780-1 (SiMPlES NacioNal), contribuinte SiGElo EirE-
li, insc. Estadual nº. 15192134-2.
Em 24/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19029, Processo 
nº 252020720000781-0 (SiMPlES NacioNal), contribuinte SiGElo EirE-
li, insc. Estadual nº. 15192134-2.
Em 24/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19030, Processo 
nº 252020730000782-8 (SiMPlES NacioNal), contribuinte SiMEc lTda, 
insc. Estadual nº. 15222678-8.
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Em 24/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19031, Processo 
nº 252020730000783-6 (SiMPlES NacioNal), contribuinte loJaS SiMÓ-
VEiS lTda, insc. Estadual nº. 15163754-7.
Em 26/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17505, aiNf nº 
042016510004402-0, contribuinte Maria filoMENa fErrEira dE car-
ValHo, insc. Estadual nº. 15176565-0.
Em 26/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18647, aiNf nº 
042016510010715-4, contribuinte J a fErNaNdES MaTEriaiS dE coNS-
TrUÇÃo EirEli, insc. Estadual nº. 15300140-2.Em 26/11/2021, às 
09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18596, aiNf nº 172019510000340-0, 
contribuinte iNTErcEMENT BraSil S.a., insc. Estadual nº. 15563205-1, 
advogado:lorENZo fUrTado MorElli acaTaUaSSÚ.
Em 26/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18598, aiNf nº 
172019510000342-7, contribuinte iNTErcEMENT BraSil S.a., insc. Estadual 
nº. 15563204-3, advogado:lorENZo fUrTado MorElli acaTaUaSSÚ.
Em 26/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17893, aiNf nº 
072009510000568-4, contribuinte aGroSB aGroPEcUaria S.a., insc. 
Estadual nº. 15249734-0.
Em 26/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18427, aiNf nº 
372018510001202-5, contribuinte JacaraNda coMErcio, iMPorTaÇÃo 
E EXPorTaÇÃo dE ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda, insc. Es-
tadual nº. 15246601-0.

Protocolo: 728959
Portaria Nº 776 de 12 de novembro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda,no uso de suas atribuições, consideran-
do o disposto  no artigo 162 da constituição federal, artigos 1º e 3º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição Estadual, 
resolve:
art. 1º informar o valor  da  Quota Parte do  icMS  aos  Municípios,  refe-
rente  ao período  de  01 a 31 de outubro de 2021.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda
QUota Parte do icMs – Período de 01 a 31.10.2021

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPios (1) FUNdeB  (2) totaL  (1+2)
aBaETETUBa 170.050-2 1.513.167,15 378.291,79 1.891.458,94

aBEl fiGUEirEdo 170.281-5 399.193,48 99.798,37 498.991,85
acará 170.098-7 855.032,14 213.758,03 1.068.790,17
afUá 170.039-1 581.430,56 145.357,64 726.788,20

aGUa aZUl do NorTE 170.282-3 1.148.864,37 287.216,09 1.436.080,46
alENQUEr 170.027-8 939.891,21 234.972,80 1.174.864,02
alMEriM 170.028-6 2.959.777,95 739.944,49 3.699.722,44
alTaMira 170.076-6 5.189.230,48 1.297.307,62 6.486.538,09
aNaJáS 170.040-5 516.802,44 129.200,61 646.003,05

aNaNiNdEUa 170.074-0 9.224.565,08 2.306.141,27 11.530.706,34
aNaPU 170.659-4 928.498,61 232.124,65 1.160.623,27

aUGUSTo corrÊa 170.085-5 434.121,46 108.530,37 542.651,83
aUrora do Pará 170.271-8 410.457,69 102.614,42 513.072,11

aVEiro 170.029-4 620.912,58 155.228,14 776.140,72
BaGrE 170.041-3 443.667,61 110.916,90 554.584,51
BaiÃo 170.051-0 533.402,44 133.350,61 666.753,05

BaNNacH 170.664-0 538.388,85 134.597,21 672.986,06
BarcarENa 170.052-9 10.224.742,05 2.556.185,51 12.780.927,56

BElÉM 170.001-4 40.177.441,74 10.044.360,43 50.221.802,17
BElTErra 170.660-8 591.626,47 147.906,62 739.533,09

BENEVidES 170.075-8 3.139.334,81 784.833,70 3.924.168,51
BoM JESUS TocaNTiNS 170.025-1 597.747,32 149.436,83 747.184,15

BoNiTo 170.094-4 747.813,62 186.953,40 934.767,02
BraGaNca 170.086-3 1.060.598,94 265.149,73 1.325.748,68

BraSil NoVo 170.283-1 639.468,17 159.867,04 799.335,21
BrEJo G. do araGUaia 170.024-3 456.589,45 114.147,36 570.736,81

BrEU BraNco 170.284-0 1.141.874,56 285.468,64 1.427.343,21
BrEVES 170.042-1 920.008,44 230.002,11 1.150.010,55
BUJarU 170.096-0 415.315,10 103.828,78 519.143,88

cacHoEira do arari 170.103-7 424.622,82 106.155,70 530.778,52
cacHoEira do Piriá 170.681-0 376.011,09 94.002,77 470.013,86

caMETá 170.053-7 882.736,39 220.684,10 1.103.420,48
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3 19.719.369,15 4.929.842,28 24.649.211,43

caPaNEMa 170.084-7 1.227.849,45 306.962,36 1.534.811,81
caPiTÃo PoÇo 170.069-3 709.702,99 177.425,75 887.128,73

caSTaNHal 170.003-0 6.161.711,92 1.540.427,98 7.702.139,90
cHaVES 170.043-0 541.536,62 135.384,15 676.920,77
colarES 170.004-9 278.694,42 69.673,60 348.368,02

coNc. araGUaia 170.058-8 918.157,48 229.539,37 1.147.696,85
coNcordia do Pará 170.097-9 620.945,35 155.236,34 776.181,69
cUMarU do NorTE 170.285-8 1.179.490,89 294.872,72 1.474.363,61

cUrioNÓPoliS 170.017-0 1.854.986,31 463.746,58 2.318.732,89
cUrraliNHo 170.044-8 453.211,66 113.302,91 566.514,57

cUrUá 170.678-0 324.074,79 81.018,70 405.093,49
cUrUÇá 170.005-7 442.383,42 110.595,86 552.979,28

doM EliZEU 170.083-9 1.467.065,16 366.766,29 1.833.831,45
Eldorado do caraJáS 170.286-6 927.669,05 231.917,26 1.159.586,31

faro 170.031-6 518.382,19 129.595,55 647.977,74
florESTa do araGUaia 170.677-2 728.382,16 182.095,54 910.477,70

GarrafÃo do NorTE 170.072-3 436.592,41 109.148,10 545.740,52
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4 795.985,76 198.996,44 994.982,20

GUrUPá 170.045-6 579.792,78 144.948,20 724.740,98
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5 639.669,02 159.917,26 799.586,28
iGaraPÉ-Miri 170.054-5 600.710,78 150.177,70 750.888,48

iNHaNGaPi 170.007-3 373.611,40 93.402,85 467.014,24
iPiXUNa do Pará 170.276-9 1.027.638,58 256.909,64 1.284.548,22

iriTUia 170.070-7 462.511,55 115.627,89 578.139,44
iTaiTUBa 170.032-4 4.839.932,61 1.209.983,15 6.049.915,76

iTUPiraNGa 170.020-0 1.177.926,17 294.481,54 1.472.407,71
JacarEacaNGa 170.288-2 4.313.616,49 1.078.404,12 5.392.020,61

JacUNdá 170.021-9 753.955,52 188.488,88 942.444,40
JUrUTi 170.033-2 2.051.061,99 512.765,50 2.563.827,48

liMoEiro aJUrU 170.055-3 398.459,53 99.614,88 498.074,41
MÃE do rio 170.071-5 497.910,09 124.477,52 622.387,61

MaGalHÃES BaraTa 170.008-1 298.011,62 74.502,91 372.514,53
MaraBá 170.022-7 17.352.089,63 4.338.022,40 21.690.112,03

MaracaNÃ 170.009-0 399.442,44 99.860,61 499.303,05
MaraPaNiM 170.010-3 410.608,33 102.652,08 513.260,41
MariTUBa 170.675-6 3.301.697,23 825.424,31 4.127.121,54

MEdicilÂNdia 170.077-4 1.060.905,33 265.226,33 1.326.131,66
MElGaÇo 170.046-4 493.454,38 123.363,59 616.817,98
MocaJUBa 170.056-1 443.533,21 110.883,30 554.416,51

MoJU 170.057-0 2.361.291,87 590.322,97 2.951.614,83
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0 525.153,71 131.288,43 656.442,13

MoNTE alEGrE 170.034-0 910.926,23 227.731,56 1.138.657,79
MUaNá 170.105-3 486.525,01 121.631,25 608.156,26

NoVa ESPEraNÇa Piriá 170.279-3 435.666,33 108.916,58 544.582,91

NoVa iPiXUNa 170.666-7 509.256,09 127.314,02 636.570,11

NoVa TiMBoTEUa 170.087-1 329.359,16 82.339,79 411.698,95
NoVo ProGrESSo 170.289-0 2.458.853,58 614.713,40 3.073.566,98

NoVo rEParTiMENTo 170.290-4 1.630.614,05 407.653,51 2.038.267,56
ÓBidoS 170.035-9 1.028.669,60 257.167,40 1.285.836,99

oEiraS do Pará 170.047-2 465.360,15 116.340,04 581.700,19
oriXiMiNá 170.036-7 4.447.459,53 1.111.864,88 5.559.324,42

oUrEM 170.093-6 396.600,15 99.150,04 495.750,19
oUrilÂNdia NorTE 170.065-0 1.738.448,35 434.612,09 2.173.060,44

PacaJáS 170.018-9 1.230.753,37 307.688,34 1.538.441,72
PalESTiNa do Pará 170.291-2 435.322,36 108.830,59 544.152,95

ParaGoMiNaS 170.068-5 5.675.400,09 1.418.850,02 7.094.250,11
ParaUaPEBaS 170.019-7 38.792.265,28 9.698.066,32 48.490.331,60
PaU d’arco 170.296-3 410.671,77 102.667,94 513.339,71
PEiXE-Boi 170.088-0 283.924,07 70.981,02 354.905,09
PiÇarra 170.670-5 871.690,17 217.922,54 1.089.612,71
PlacaS 170.661-6 608.114,32 152.028,58 760.142,90

PoNTa dE PEdraS 170.104-5 418.749,42 104.687,35 523.436,77
PorTEl 170.048-0 1.057.207,32 264.301,83 1.321.509,15

PorTo dE MoZ 170.079-0 714.180,65 178.545,16 892.725,81
PraiNHa 170.037-5 716.657,01 179.164,25 895.821,26

PriMaVEra 170.089-8 756.088,51 189.022,13 945.110,64
QUaTiPUrU 170.680-2 349.253,36 87.313,34 436.566,70
rEdENÇÃo 170.059-6 2.382.532,79 595.633,20 2.978.165,99
rio Maria 170.060-0 1.153.713,97 288.428,49 1.442.142,46

roNdoN Pará 170.081-2 1.158.894,01 289.723,50 1.448.617,51
rUrÓPoliS 170.030-8 725.617,44 181.404,36 907.021,81

SaliNÓPoliS 170.091-0 607.049,02 151.762,26 758.811,28
SalVaTErra 170.102-9 422.426,38 105.606,60 528.032,98

STa BarBara do Pará 170.278-5 565.705,23 141.426,31 707.131,53
SaNTa crUZ arari 170.100-2 310.427,72 77.606,93 388.034,65
SaNTa iZaBEl Pará 170.011-1 1.346.999,38 336.749,84 1.683.749,22

SaNTa lUZia do Pará 170.292-0 422.942,94 105.735,74 528.678,68
STa Maria BarrEiraS 170.062-6 1.340.783,21 335.195,80 1.675.979,01

SaNTa Maria Pará 170.012-0 507.667,62 126.916,90 634.584,52
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SaNTaNa araGUaia 170.061-8 2.205.908,72 551.477,18 2.757.385,90
SaNTarÉM 170.038-3 6.060.072,74 1.515.018,18 7.575.090,92

SaNTarÉM NoVo 170.092-8 283.052,41 70.763,10 353.815,51
SaNTo aNTÔNio TaUá 170.013-8 614.511,49 153.627,87 768.139,37

SÃo caETaNo odiVElaS 170.014-6 364.003,01 91.000,75 455.003,76
SÃo doM.do araGUaia 170.297-1 618.667,13 154.666,78 773.333,91
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1 403.904,46 100.976,12 504.880,58

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4 3.737.483,23 934.370,81 4.671.854,04
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4 386.480,01 96.620,00 483.100,01

SÃo GEraldo araGUaia 170.067-7 1.236.300,54 309.075,13 1.545.375,67
SÃo JoÃo da PoNTa 170.679-9 272.218,77 68.054,69 340.273,46
Sao Joao PiraBaS 170.090-1 399.011,27 99.752,82 498.764,09

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5 462.558,46 115.639,61 578.198,07
SÃo MiGUEl GUaMá 170.002-2 657.015,00 164.253,75 821.268,75

SÃo SEBaSTiÃo B ViSTa 170.049-9 417.723,82 104.430,95 522.154,77
SaPUcaia 170.672-1 454.439,01 113.609,75 568.048,77

SENad. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4 617.564,25 154.391,06 771.955,31

SoUrE 170.600-4 474.510,31 118.627,58 593.137,89
TailÂNdia 170.099-5 1.692.932,38 423.233,09 2.116.165,47
TErra alTa 170.277-7 332.786,86 83.196,72 415.983,58

TErra SaNTa 170.293-9 1.140.965,32 285.241,33 1.426.206,65

ToME-aÇU 170.095-2 1.287.927,14 321.981,79 1.609.908,93
TracUaTEUa 170.685-3 399.583,15 99.895,79 499.478,94

TrairÃo 170.294-7 647.656,77 161.914,19 809.570,96

TUcUMÃ 170.064-2 1.483.742,73 370.935,68 1.854.678,42

TUcUrUÍ 170.026-0 10.140.434,41 2.535.108,60 12.675.543,01
UliaNÓPoliS 170.280-7 1.148.459,96 287.114,99 1.435.574,95

UrUará 170.078-2 1.097.245,28 274.311,32 1.371.556,60

ViGia 170.016-2 639.997,36 159.999,34 799.996,70

ViSEU 170.082-0 613.190,02 153.297,51 766.487,53
ViTÓria do XiNGU 170.295-5 7.345.485,33 1.836.371,33 9.181.856,66

XiNGUara 170.066-9 2.234.493,35 558.623,34 2.793.116,69
ToTal  300.675.610,84 75.168.902,68 375.844.513,52

Protocolo: 728878
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101001291 de 16/11/2021 - 
Proc n.º 002021730005789/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: orlando Vasconcelos campos – cPf: 173.216.892-04
Marca: ToYoTa/ccroSS XrE 20 flEX aUToMaTico. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001293 de 16/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007302/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio ronaldo Teles Marques – cPf: 623.200.172-91
Marca: ToYoTa/ccroSS XrE 20 flEX aUToMáTico Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001295 de 16/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007275/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: Patricia caldas Bitar – cPf: 426.327.732-53
Marca: VW/Gol 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001297 de 16/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007173/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: adivaldo Santana costa Pena de Moraes – cPf: 158.837.792-04
Marca: fiaT croNoS driVE 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005860, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007293/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: ionaldo da Silva Uchóa – cPf: 566.141.792-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd374121f5071973
Portaria n.º202104005862, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007290/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: Eladio de lima leal – cPf: 031.813.082-34
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl McV/Pas/automovel/9BWdG45U9HT056244

Portaria n.º202104005864, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007288/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio costa dutra – cPf: 122.148.502-44
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0lG142521
Portaria n.º202104005866, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007185/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Pedro Jose Nascimento de oliveira – cPf: 564.600.662-72
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U7lT073958
Portaria n.º202104005868, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007193/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: Soraia alves Sobrinho – cPf: 686.692.672-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS69B0fG128497
Portaria n.º202104005870, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007143/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: Paulo Henrique Sales da Silva – cPf: 297.783.792-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U3MT092797
Portaria n.º202104005872, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007309/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: andre Marcio da Silva Seabra – cPf: 510.892.702-91
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U3lT074038
Portaria n.º202104005874, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007278/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos Merencio Panza Siqueira – cPf: 490.574.642-68
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6l af5/Pas/automovel/9BWal45U2MT087893
Portaria n.º202104005876, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007296/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Edson raimundo de albuquerque Barbosa – cPf: 
059.927.452-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG135263
Portaria n.º202104005878, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007086/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: Eliel Tavares da Silva – cPf: 353.767.082-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U8NT073711
Portaria n.º202104005880, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007294/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: caroline Siqueira da Silva – cPf: 020.732.412-39
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS EXclUSi cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB123216
Portaria n.º202104005882, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007274/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: José Maurício da Silva – cPf: 440.876.912-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ6lP071173
Portaria n.º202104005884, de 16/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007297/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: luiz carlos azevedo da Silva – cPf: 154.186.852-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0GG139350

Protocolo: 729042
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  03
contrato Nº: 132/2018
objeto do contrato: contratação de instituição financeira para prestação 
de serviço de escrituração eletrônica de ações.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 041/2018
data de assinatura do aditivo: 12.11.2021
Vigência do aditivo: 28.12.2021 a 27.12.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: artigo 37, XXi da cf, art. 71 da lei nº 
13.303/2016.
Valor Total Estimado do aditivo: r$-195.731,43 (cento e noventa e cinco 
mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos)
contratado: BaNco BradESco S.a
Endereço:  Núcleo cidade de deus, S/N, no Salão Nobre do 5° andar, Pré-
dio Vermelho Bairro: Vila Yara.
cEP: 06029-900  - osasco/SP
Telefone: (11) 3684-9444

Protocolo: 728945
termo aditivo Nº:  01
contrato Nº:  081/2020
objeto do contrato: contratação de empresa especializada em solução 
de gerenciamento de processos judiciais, administrativos e extrajudiciais, 
consultivo, de alçada da área jurídica, com serviço em nuvem (SaaS), in-
cluindo recursos de Tecnologia de informação e comunicação – Tic neces-
sários à implantação e funcionamento da referida solução, hospedagem da 
aplicação e armazenamento dos dados, softwares básicos e específicos, 
logística e tecnologias de proteção de acessos à aplicação e à sua respec-
tiva base de dados, configuração da solução, capacitação de usuários e 
administradores da solução na contratante, implantação e suporte técnico.
Modalidade da contratação: caput do artigo 30 da lei nº 13.303/2016 - 
inexigibilidade Nº: 022/2020
data de assinatura do aditivo: 15.10.2021
Vigência do aditivo: 15.10.2021 a 25.10.2021
objeto do aditivo: alteração qualitativa do contrato com migração de da-
dos e inclusão de cláusula de Tratamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo: artigo 81 § 1º da lei nº 13.303/2016.
Valor Global anual: r$-175.482,36 (cento e setenta e cinco mil, quatrocen-
tos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos)
contratado: THoMSoN rEUTErS BraSil coNTEÚdo E TEcNoloGia lTda
Endereço: av. doutor cardoso de Melo, nº 1855, andar 13 conj. 132  Bair-
ro: Vila olimpia
cEP: 04.548-005  São Paulo/SP
Telefone: (11) 2159-0500
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 728956

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 287 – saGa/sesPa, de 16 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272, coNSidEraNdo a obrigação da 
Administração de fiscalizar a execução de seus termos administrativos, nos 
termos da lei federal n° 13.019/2014 e 13.204/2015 e decreto Estadual 
n°1.835/2017; coNSidEraNdo o teor da cláusula décima do Termo de 
fomento nº. 07/2021 e os autos do processo eletrônico nº 2021/631987;
r E S o l V E:
i – designar como Gestora da Parceria a servidora WHaTiNa lEiTE dE 
SoUZa, matrícula n° 57198909-2, lotada no 12º crS/SESPa, para acom-
panhar e fiscalizar a execução do objeto da Parceria constante no Termo 
acima citado, bem como a elaboração de relatório Técnico nos moldes  art. 
59 da lei 13.019/2014 assim como seu devido Parecer Técnico conclusivo, 
adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei;
ii – designar como membros da comissão de Monitoramento e avalia-
ção da Parceria, as servidoras NaYara criSTiNa raMoS, matrícula: 
57226667-2, e NaYara dE orQUiZa MilHoMEM, matrícula: 54190814-2, 
ambas com lotação no 12° crS/SESPa, para monitorar, acompanhar e 
fiscalizar a execução e cumprimento do objeto da Parceria constante no 
referido Termo, bem como a elaboração de relatório Técnico nos moldes do 
art. 59 da lei 13.019/2014, adotando todos os procedimentos necessários 
e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - SEcrETário adJUNTo 
dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa.

Protocolo: 729067

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: JoSE flaVio carNEiro
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 17.11.2021/15.05.2022.
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: caroliNE iSaBEl araUJo da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 17.11.2021/15.05.2022.
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: aNGEla Maria SilVa doS SaNToS
cargo do Servidor: aSSiSTENTE Social
Vigência: 17.11.2021/15.05.2022.
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: lEiliaNE da coSTa loBaTo MoraES
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 16.11.2021/14.05.2022.
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

Protocolo: 729150

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1.474 de 16 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 12393;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora MicHEllE ValEria diaS fErrEira ViEira, id. 
funcional nº 57193711/1, ocupante do cargo de agente administrativo, 
lo tada na Unidade de referência Especializada aidS, 180 (cento e oitenta) 
dias de licença à maternidade, no período de 10 de outubro de 2021 a 07 
de abril de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 10 de outubro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 16/11/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 729097

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 300 de 16 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE Nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 
04 de outubro de 2013, a cláusula Sexta do contrato nº 076/2021(Pará 
SEGUraNÇa lTda) e os autos do Processo n° 2021/ 1236441; r E S o l 
V E: designar os servidores EdiValdo BorGES dE SoUZa, matrícula nº 
5832659-2, para ser fiscal Titular e darlEY da SilVa SaNToS, matrícula 
nº 5897522-1, como suplente de fiscal do contrato nº 076/2021 para 
acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato, bem como pelo atesto dos 
documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do 
objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do 12ºCRS/SESPA, 
adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 728886
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errata
.

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo No doe  34.764 de 12/11/2021 
referente ao contrato de Gestão nº 007/sesPa/2021.
oNde se LÊ: Vigência: 10/11/2021 até 10/10/2022.
Leia-se: Vigência: 10/11/2021 até 10/11/2022
ordenador de despesa: ariel dourado Sampaio Martins Barros
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 728789
errata
Retifica-se a Portaria n°. 1.414/03.11.2021, publicada no DOE 
N°.34.757/05.11.2021, referente ao servidor MaUro fErNaNdo ScH-
MidT, n°.57188549-1, o período de licença casamento.
onde se lê: 22 de outubro de 2021 a 22 de outubro de 2021.
Leia-se: 15 de outubro de 2021 a 22 de outubro de 2021.
onde se lê: data de 22 de outubro de 2021.
Leia-se: data de 15 de outubro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 16/11/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 728979

coNtrato
.

contrato nº 079/2021 – PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 088/sesPa/2021-Proc. Nº 2020/675039.
objeto: contratação de empresa especializada em transporte aeromédico, 
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 SESPa, com a possibilidade de voos simul-
tâneos. as aeronaves deverão ser habilitadas para a realização de VooS 
diUrNoS E NoTUrNoS por ifr – regras de Voo por instrumentos, ho-
mologada pela agência Nacional de aviação civil – aNac, para realização 
de transporte aéreo de pacientes entre diferentes municípios do Estado 
do Pará e entre capitais brasileiras, sob a demanda exclusiva da central 
Estadual de regulação da SESPa...
data da assinatura: 16/11/2021
Vigência a partir da assinatura: 16/11/2021 a 15/11/2022.
Valor Total: r$ 17.448.400,00.
dotação orçamentária: 8309 / 8288 / 8290; Elemento de despesa: 339033 
e fonte de recurso: 0103006355 / 0103 / 0149 / 0349.
contratada: BraSil Vida TáXi aErEo lTda.
Endereço: avenida Santos dumont, s/n aeroporto Santa Genoveva, Han-
gares Norte – Brasil Vida - Goiânia/Goiás, cEP: 74.672-831.
ordenador de despesa: Secretário adjunto de Gestão administrativa/SES-
Pa-ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 728903

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa

12º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para 
coNtrataÇÃo teMPorÁria

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e V da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 801, de 01/10/2021 (doE 
34.722, de 04.10.2021), que constituiu a comissão organizadora de 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
coNSidEraNdo o não comparecimento após a convocação, conforme convo-
catória nos dias 05/11/2021, doE nº 34.757 e 10/11/2021, doE nº 34.761.
r E S o l V E:
dESclaSSificar os candidatos relacionados abaixo:

N° inscrição Município Função Nome do candidato

2021020106752 SÃo caETaNo dE 
odiVElaS

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo aYrToN SoUZa MacHado

20211020103958 SÃo caETaNo dE 
odiVElaS ENfErMEiro Maria caTariNa aNSElMo NUNES

coNVocar os candidatos relacionados abaixo, dentro da ordem de classi-
ficação para o respectivo local.

N° inscrição Município Função Nome do candidato Nota final colocação

20210201126033 SÃo caETaNo dE 
odiVElaS

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

aNToNio dE JESUS da 
SilVa fEio 30,00 3º

2021020160324 SÃo caETaNo dE 
odiVElaS ENfErMEiro MicHEllE GoNÇalVES 

doS SaNToS 15,80 8º

os candidatos convocados deverão comparecer nos dias 17 e 18 de no-
vembro de 2021, no Endereço: SESPa sede, sito a Travessa lomas Valenti-
nas, 2.190, sala GcPc, 1º andar – de 09h às 17h, munida dos documentos 
comprobatórios listados no Anexo VI do Edital (originais e cópias), para fins 
de análise e assinatura dos Termos de contratação Temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 16.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 729270

coNVÊNio
.

convênio n°: 10/2021
Processo n°: 2021/565686
objeto: “aquisição de uma ambulância móvel tipo a 4x4 traçada”.
data de assinatura: 12/11/2021
Vigência: 12/11/2021 a 11/11/2022
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; Pi: 
20dEMP00176 e fontes: 0103 – 0303 – 0101 – 0301.
Valor Total: r$ 260.000,00
Valor concedente: r$ 234.000,00
Valor contrapartida: r$ 26.000,00
convenente: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 729257

FÉrias
.

Portaria N.º 1.472 de 16 de NoVeMBro de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/1181955
r E S o l V E:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor SiPria-
No fErraZ SaNToS JUNior, id. funcional nº 5955692-1, ocupante do 
cargo de Secretário adjunto de Gestão de Políticas de Saúde, lotado no 
Gabinete do Secretário de 04 de dezembro de 2021 a 18 de dezembro de 
2021, referente ao período aquisitivo de 19.06.2020 a 18.06.2021.
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 16.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N.º 1.473 de 16 de NoVeMBro de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/1181955
r E S o l V E:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor SiPria-
No fErraZ SaNToS JUNior, id. funcional nº 5955692-1, ocupante do 
cargo de Secretário adjunto de Gestão de Políticas de Saúde, lotado no 
Gabinete do Secretário de 03 de Janeiro de 2022 a 17 de Janeiro de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 19.06.2020 a 18.06.2021.
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 16.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 729103
errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva nº1. 404/11.11. 2021, publicado no DOE 
nº. 34.764 de 12 de Novembro de 2021, referente a servidora alaiNE JoSE 
araUJo da SilVa, n°.54184793/4, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo 03.01.2022 a 01.02.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo 17.01.2022 a 15.02.2022.
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 17.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 728843
eXcLUsÃo de PUBLicaÇÃo
EXclUir, da Portaria coletiva de ferias nº 1.404/ 11.11.2021, publicado 
no doE n°.34.764 /12.11.2021, o nome da servidora aNa caroliNY do 
NaSciMENTo PiNTo, id. funcional nº 5955978/1, no período de 03 de Ja-
neiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2022, referente ao exercício 2020/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 16.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 728892
Portaria N° 1.471 de 16 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 nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
considerando o processo de nº 2021/148454
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 14 (quatorze) dias de férias regulamentares, a 
servidora arMiNda Socorro BaTiSTa, matricula nº 57195458-1, lotada 
na diretoria administrativa e financeira, no período de 03.01.2022 a 
16.01.2022, referente ao período aquisitivo de 10 de Março de 2020 a 09 de 
Março de 2021, interrompidas através da PorTaria Nº 889 /29.06.2021, 
publicada no doE nº 34.624/30.06.2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 16.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 728992
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editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de seLeÇÃo Nº 005/2021, de 21 de oUtUBro de 2021
resULtado do cHaMaMeNto PÚBLico

Processo Nº 2020/1098012
TiPo: TÉcNica E PrEÇo
a coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a ProcESSar E JUl-
Gar cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo So-
cial EM SaÚdE, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 
torna público o rESUlTado das análises dos envelopes realizada no dia 
11.11.2021, com a participação das seguintes organizações Sociais: insti-
tuto diretrizes – id; instituto Nacional de desenvolvimento Social e Huma-
no – iNdSH e instiuto de Saúde Social e ambiental da amazônia – iSSaa, 
onde todas foram julgadas iNaBiliTadaS e, para tanto avoca-se o item 
6.11 do edital no qual prevê a concessão de prazo de 08 (oito) dias úteis 
para reapresentação de envelopes, contendo apenas os documentos cuja 
ausência e/ou incorreção ocasionaram a inabilitação. Posto isto, conforme 
lavrado em ata, fica designado o dia 24.11.2021, às 14h, no prédio da 
SESPa, para a reapresentação dos documentos contidos no item 5.9.5 – 
Proposta Financeira. Por fim, adequa-se o cronograma o presente Edital, o 
qual passará a viger da seguinte forma:

croNoGraMa PerÍodo

Publicação do Edital de Seleção   21/10/2021

Manifestação de interesse em participar do Processo Seletivo e agendamento de Visita 
Técnica 03/11/2021

Visita Técnica Hospitalar 04 e 05/11/2021

Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação e Proposta financeira) e envelope 
02 (Proposta Técnica), a seguir sessão pública de análise do envelope 01. 11/11/2021

reapresentação de envelope 24/11/2021

Publicação do resultado Provisório 30/11/2021

Prazo para recurso 01 a 06/12/2021

Período para análise e Publicação do resultado do (s) recurso (s) 07 a 09/12/2021

Prazo para recurso hierárquico 13 a 14/12/2021

Período para Publicação do Resultado Definitivo e Homologação 15/12/2021

EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES
PrESidENTE da coMiSSÃo dE cHaMaMENTo PÚBlico

Protocolo: 728865

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Publicação da errata da PUBLicaÇÃo 
do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada nº 006/2019 pu-
blicado no dia 20 de dezembro de 2019 no do 34069- protoco-
lo 510762 na parte que alterou o valor estimado de r$ 1.300.000,00 
para r$ 2.233.898,92, considerando deliberação através do processo 
2021.1257082.
PUBliQUE-SE,  rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 728902

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 226 de 11 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr ao servidor ValdEMir MoNTEiro da SilVa, matrícula nº 
57191149-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado no 
laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03 
de janeiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2022, referente ao triênio de 
12/08/2011 a 11/08/2014.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 728858
Portaria Nº 223 de 11 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr a servidora KaroliNE dE PaUla SaNToS dE SoUZa, matrícu-
la nº 5913096-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada 
no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
03 de janeiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2022, referente ao triênio de 
21/05/2014 a 20/05/2017.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 728853

Portaria Nº 224 de 11 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr a servidora PaTricia daS cHaGaS MoTa, matrícula nº 
54191566-1, ocupante do cargo de aGENTE dE arTES PráTicaS, lotada 
no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
03 de janeiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2022, referente ao triênio de 
07/05/2017 a 06/05/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 728854
Portaria Nº 225 de 11 de NoVeMBro de 2021
dETErMiNar que a servidora iSiS ElaiNE NUNES rodriGUES SoUZa, 
matrícula nº 57207686-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE ENfErMa-
GEM, lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 03 de janeiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2022, referente ao 
triênio de 14/10/2014 a 13/10/2017.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 728856
Portaria Nº 228 de 12 de NoVeMBro de 2021
dETErMiNar que a servidora oNEidE do Socorro carloS da SilVa, 
matrícula nº 57195056-1, ocupante do cargo de TEcNico PaToloGia cli-
Nica, lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 17 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022, referente ao 
triênio de 10/03/2011 a 09/03/2014.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 728747
Portaria Nº 229 de 12 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr a servidora SUEli GoUVEia SilVa, matrícula nº 720550-1, 
ocupante do cargo de farMacÊUTico, lotada no laboratório central, 30 
(Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 17 de janeiro de 2022 a 15 
de fevereiro de 2022, referente ao triênio de 13/06/2010 a 12/06/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 728754
Portaria Nº 230 de 12 de NoVeMBro de 2021
dETErMiNar que a servidora VEra lÚcia dE PoNTES SPada, matrícula 
nº 57194321-1, ocupante do cargo de aGENTE dE PorTaria, lotada no 
laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 22 de 
dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022, referente ao triênio de triênio 
de 17/03/2017 a 16/03/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 728742
Portaria Nº 227 de 12 de NoVeMBro de 2021
dETErMiNar que o servidor GEorGE lEaNdro fErrEira liMa, matrícula 
nº 54189921-1, ocupante do cargo de farMacÊUTico-BioQUÍMico, lo-
tado no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 03 de janeiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2022, referente ao triênio de 
triênio de 20/04/2017 a 19/04/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 728745

errata
.

errata da Portaria Nº 215 de 08/11/2021
o diretor/ordenador de despesas do laboratório central do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
rETificar a PorTaria Nº 215 de 08 de novembro de 2021, publicada no 
d.o.E. nº 34.764 de 12/11/2021.
onde se lê: Período da viagem: 27/12/21 a 02/01/2022.
Quantidade: 6 e ½ (Seis e Meia) diárias.
Leia-se: Período da viagem: 27 a 31/12/21.
Quantidade: 4 e ½ (Quatro e Meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 728841

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo
o laBoraTÓrio cENTral do ESTado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, confor-
me abaixo:
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 27/lacEN/2021 – Proc.757198/2021
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇo dE  liMPEZa E TraTaMENTo dE 
aGUa E  rESErVaTÓrio com  manutenções (corretiva e preventiva), hi-
gienização, desinfecção, impermeabilização, monitoramento, instalações, 
sanitizações dos Poços  artesianos, cisternas, caixas d’agua , casa de 
bomba, Central de Água Ultrapurificada, Purificadores, Bebedouros,  Filtros 
centrais do sistema de retenção de ferro , Estação de tratamento de água 
(ETa) do laboratório central do Estado do Pará
daTa da rEaBErTUra: 26/11/2021
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Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 728955

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria Nº 222 de 11/11/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor: Michel douglas da cunha Nascimento
cargo do Servidor: agente administrativo
Matricula: 57190914-1
recurso (s):
Programa de Trabalho: 10.302.1507.8288
fonte do recurso: 0103000000
Natureza da despesa: 339030 / Valor: r$ 2.000,00
observação: Suprir despesas eventuais deste lacEN.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 728852

diÁria
.

Portaria Nº 219 de 11/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da 10ª oficiNa dE MoNiToraMENTo do diaG-
NÓSTico dE TUBErcUloSE Para laBoraTÓrioS PoloS.
Período da viagem: 21 a 26/11/2021.
Quantidade: 05 e ½ (cinco e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: Manaus-aM.
Servidor: Maria luiza cunha Patello / Mat. 5156220-1/ Biomédico.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 728845
Portaria Nº 220 de 11/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo dE ViGilÂNcia SaNiTária Na coordE-
NaÇÃo da 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: alberto Simões Jorge Junior / Mat.  57193885-1/ diretor lacEN-Pa.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 728848
Portaria Nº 221 de 11/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo dE ViGilÂNcia SaNiTária Na coordE-
NaÇÃo da colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 27 a 31//12/21.
Quantidade: 4 e ½ (Quatro e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Salinópolis-Pa.
Servidor: alberto Simões Jorge Junior / Mat.  57193885-1/ diretor lacEN-Pa.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 728850

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 700 de 16 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 BErNadETE TaVarES riBEiro matrícula 
5089239-1 cargo aGENTE dE SaUdE com lotação no (a) UBS PEdrEira 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 03.07.10 a 
02.07.13.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.21 30.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729111
Portaria Nº. 697 de 16 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) SaMEa raYol EloY matrícula 57194165-1 cargo TEra-
PEUTa ocUPacioNal com lotação no (a) caPS aMaZoNia 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 10.03.11 a 09.03.14.
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: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729060
Portaria Nº. 699 de 16 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) TErEZiNHa TEiXiEra dE SENa matrícula 722430-1 
cargo aGENTE dE SaUdE com lotação no (a) UrE dEMETrio MEdrado 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 12.11.14 a 
11.11.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 20.12.21 18.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729092
Portaria Nº. 698 de 16 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) SaNdra Maria NUNES fErrEira matrícula 2010879-1 
cargo aGENTE dE SaUdE com lotação no (a) UrE diPE 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 16.03.07 a 15.03.10.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.21 30.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729082
Portaria Nº. 703 de 16 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) clEidE ElMa PErEira riBEiro matrícula 721018-1 
cargo ENfErMEiro com lotação no (a) 1°crS 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 13.05.95 a 12.06.98.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.21 a 30.12.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Portaria Nº. 704 de 16 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) clEidE ElMa PErEira riBEiro matrícula 721018-1 
cargo ENfErMEiro com lotação no (a) 1°crS 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 13.05.95 a 12.06.98.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.02.22 a 02.03.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729152
Portaria Nº. 705 de 16 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) cliVia rEJaNE coSTa da SilVa matrícula 57200297-1 
cargo PSicoloGo com lotação no (a) caPS icoaraci 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 17.07.14 a 16.07.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 04.01.22 a 02.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729158
Portaria Nº. 702 de 16 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 
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(ao) servidora (o) ViValdo NaSciMENTo JUNior matrícula 5167310-1 
cargo adMiNiSTrador com lotação no (a) caPS icoaraci 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 16.06.14 a 15.06.17.
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: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729140
Portaria Nº. 701 de 16 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) dEBoraH KaTHlEENN dE carValHo coSTa matrícula 
57177752-2 cargo NUTricioNiSTa com lotação no (a) cS Marco 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 16.10.13 a 15.10.16.
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: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729130
Portaria Nº. 687 de 16 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 do Socorro da PaiXao GoMES matrícula 
57188562-2 cargo TEcNico dE ENfErMaGEM, com lotação no (a) UrE 
MarcEllo caNcia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 16.05.14 a 15.05.17.
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: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 728707
Portaria Nº. 686 de 16 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) aNa lidia GoMES NaSciMENTo matrícula 57200364-1 
cargo aSSiSTENTE Social, com lotação no (a) UrE MarcEllo caNcia 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 23.07.11 a 
22.07.14.
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: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 728700
Portaria Nº. 694 de 16 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) SilVia BEaTriZ Garcia TEiXEira matrícula 57193745-
1 cargo TEraPEUTa ocUPacioNal com lotação no (a) UrE Mia 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 10.03.11 a 09.03.11.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 20.12.21 a 18.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 728963
Portaria Nº. 695 de 16 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) rUBENY MarrEira Vidal matrícula 448753-1 cargo 
MEdico com lotação no (a) UrE MarcElo caNdia 01 (um) mês de licen-
ça Prêmio, correspondente ao triênio 31.03.16 a 30.03.19.
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: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729014
Portaria Nº. 693 de 16 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) aNToNio ValENTE fErrEira, matrícula 5088992-1 cargo de 

aGENTE dE PorTaria  regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 03.07.92 a 03.07.95.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.12.21 a 29.01.22 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 728939
Portaria Nº. 688 de 16 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) EVaNdi Maria dE oliVEira BorGES matrícula 723924-
1 cargo aGENTE dE SaUdE, com lotação no (a) caPS rENaScEr 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.12 a 12.06.15.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.01.22 a 16.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 728925
Portaria Nº. 696 de 16 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) ElaiNE criSTiNa BarroS liMa matrícula 57193940-1 
cargo ENfErMEiro com lotação no (a) caPS aMaZoNia 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 03.03.14 a 02.03.17.
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: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729034

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Errata da licença Prêmio PorTaria Nº. 647 dE 08 dE NoVEMBro dE 
2021, publicada no diário oficial N° 34.760 dE 09 dE NoVEMBro 
dE 2021, QUE coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria dE NaZarE corrEa SENa ma-
trícula 3241165-5 cargo aSSiSTENTE Social, com lotação no (a) caPS 
icoaraci 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
06.12.13 a 05.12.16.
onde se lê ao período de 15.12.21 a 14.01.22,
Leia-se ao período de 01.12.21 a 30.12.21.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729219
errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Errata da licença Prêmio PorTaria Nº. 623 dE 04 dE NoVEMBro dE 
2021, publicada no diário oficial N° 34.757 dE 04 dE NoVEMBro dE 
2021 , coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) ciria rEGiNa PaES dE SoUZa matrícula 57207817-1 
cargo TEcNico dE ENfErMaGEM regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) ccdQ/1°crS 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de21.10.14 a 20.10.17.
onde se lê ao período de 05.12.21 a 04.01.22,
Leia-se ao período de 06.12.21 a 04.01.22.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 728932
errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 Errata da licença Prêmio PorTaria Nº. 630 dE 04 dE NoVEMBro dE 
2021, publicada no diário oficial N° 34.757 dE 04 dE NoVEMBro dE 
2021, coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) dora doS SaNToS SoarES, matrícula 6061079-2 
cargo de aGENTE dE PorTaria regime jurídico de Estatutário Efetivo, clas-
se “--”, lotada (o) no (a) UBS NoSSa SENHora da PaZ 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 04.01.12 a 03.01.15.
onde se lê Triênio de 04.01.12 a 03.01.15,
Leia-se Triênio de 04.01.15 a 03.01.18
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 728989



 diário oficial Nº 34.768  27 Quarta-feira, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Errata da licença Prêmio PorTaria Nº. 600 dE 19 dE oUTUBro dE 2021, 
publicada no diário oficial N° 34.740 dE 20 dE oUTUBro dE 2021, 
QUE coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) NElia Maria fariaS da SilVa matrícula 57234210-2 
cargo aGENTE dE PorTaria regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UrE dEMETrio MEdrado 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 06.12.13 a 05.12.16.
onde se lê ao período de 15.12.2021 a 3014.01.22,
Leia-se ao período de 15.12.2021 a 10.01.22.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729275
errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Errata da licença Prêmio PorTaria Nº. 661 dE 10 dE NoVEMBro dE 
2021, publicada no diário oficial N° 34.762 dE 11 dE NoVEMBro dE 
2021, QUE dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) adElia NoGUEira SoUSa doS rEME-
dioS matrícula 2009404-1 cargo aGENTE dE SaUdE, com lotação no (a) 
caPS rENaScEr 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 16.03.87 a 15.03.92. aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de li-
cença Prêmio, no período de 21.11.21 a 19.01.22 no total de 30 (trinta) dias.
onde se lê ao período de 21.11.21 a 19.01.22,
Leia-se ao período de 21.12.21 a 19.01.22
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729302

coNtrato
.

contrato n°: 21
Exercício: 2021
Processo n°: 2021/814628
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica para fornecer, de forma par-
celada, GáS dE coZiNHa para atender às necessidades do Escritório e 
Unidades pertencentes ao 1º centro regional de Saúde / SESPa, do prazo 
de 12 (doze) meses.
Valor Total: r$ 127.680,00 (cento e vinte e sete mil seiscentos e oitenta reais)
data da assinatura: 12/11/2021
Vigência: 12/11/2021 à 12/11/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
licitação n°: 23/2021
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: fEdEral
contratado: d J coMErcio dE GáS lTda EPP-ME
cNPJ: 06.963296/0001-22
Endereço: ramal camilo pinto nº 1307 cEP: 68.795-970,
Telefones: (91) 3352-7309
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 729068

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 581/2021 – 16/11/2021
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: 02 meias diárias ao(s) Servidor(es):
57192908/1/diNaMara coiMBra doS SaNToS TUMa (Enfermeira) / 02 
Meias diária (deslocamento) / de 24 e 25/11/2021.<br
57190718/1 /ZildENE dE SaNTaNa arNaUd (farmacêutica) / 02 Meias 
diária (deslocamento) / de 24 e 25/11/2021.<br
57173274/1 / cHarliToN BaNdEira BarBoSa (Motorista) / 02 Meias di-
ária (deslocamento) / de 24 e 25/11/2021.<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa E MariTUBa- Pa
objetivo: realizar inspeção no caPS ananindeua e na UrE Marcello cândia 
dos dias informados acima, para fins de licenciamento
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 729151

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
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.
Tornar sem efeito a PorTaria Nº. 646 dE 08 dE NoVEMBro dE 2021, 
publicada no doE de n°34.760 do dia 09.11.2021 que dETErMiNar de 
acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) 
NElia Maria fariaS da SilVa matrícula 57234210-2 cargo aGENTE dE 
PorTaria, com lotação no (a) UrE dEMETrio MEdrado 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 06.12.13 a 05.12.16. aU-
ToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no período 
de 15.12.21 a 14.01.22 no total de 30 (trinta) dias. considerando que a 
servidora já possui licença Prêmio agendada para esse período, que foi 
solicitado através do processo nº 2021/1084113.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729189
torNar seM eFeito
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.
Tornar sem efeito a PorTaria Nº. 653 dE 08 dE NoVEMBro dE 2021, 
publicada no doE de n°34.760 do dia 09.11.2021 que dETErMiNar de 
acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) 
aNdrEia fErrEira SilVEira matrícula 54189248-2 cargo PSicoloGo, 
com lotação no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio de 20.04.17 a 19.04.20. aUToriZar que o servidor goze 
01 (um) mês de licença Prêmio, no período de 01.12.21 a 30.12.21 no 
total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM 16.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729283

oUtras MatÉrias
.

Portaria n.º 690, de 16 de novembro de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 520, de 17 de novembro de 
2020, publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que ins-
taurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/801033, prorrogada 
através da Portaria n.º 02, de 18 de janeiro de 2021, publicada no doE n.º 
34.464, de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da Portaria n.º 182, 
de 17 de março de 2021, publicada no doE n.º 34.523, de 18 de março 
de 2021, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 243, de 17 
de maio de 2021, publicada no doE n.º 34.587, de 18 de maio de 2021,  
redesignada através da Portaria n.º 412, de 15 de julho de 2021, publicado 
no doE n.º 34.642, de 16 de julho de 2021, prorrogada a redesignação 
através da Portaria n.º 506, de 15 de setembro de 2021, publicada no doE 
n.º 34.701, de 16 de setembro de 2021, em desfavor do (a) servidor (a) 
M. N. N. B. c., ocupante do cargo de Psicólogo, matrícula funcional n.º 
5147301/1, lotado (a) no (a) caPS iii Grão-Pará/1º crS/SESPa, que apu-
ra supostas faltas injustificadas ao trabalho, que se comprovado constitui 
transgressão disciplinar aos artigos 177, incisos i e Vi, e 178, incisos iV e 
XVii, caracterizando o disposto nos artigos 189, 190, incisos ii e iii, § 2°, 
todos da lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 444/2021;
rESolVE:
i – rEdESiGNar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Proces-
so administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, formada pelos servidores 
estáveis de nível superior Norma de fátima andrade, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, Elza Maria da Sil-
va lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula funcional n.º 
54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo de admi-
nistrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presidência da 
primeira, conduzir o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/801033.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 16/11/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 728973
Portaria n.º 691, de 16 de novembro de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 518, de 17 de novembro de 
2020, publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que ins-
taurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/457169, prorrogada 
através da Portaria n.º 04, de 18 de janeiro de 2021, publicada em doE 
n.º 34.464, de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da Portaria 
n.º 180, de 17 de março de 2021, publicada no doE n.º 34.523, de 18 de 
março de 2021, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 246, de 
17 de maio de 2021, publicada no doE n.º 34.587, de 18 de maio de 2021, 
redesignada através da Portaria n.º 375, de 15 de julho de 2021, publicada 
no doE n.º 34.642, de 16 de julho de 2021, prorrogada a redesignação 
através da Portaria n.º 508, de 15 de setembro de 2021, publicada no doE 
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n.º 34.701, de 16 de setembro de 2021, em desfavor do (a) servidor (a) 
r. f. f., ocupante do cargo de agente de Portaria, matrícula funcional n.º 
122033, lotado (a) no (a) UrE Marcello cândia/1º crS/SESPa, para apurar 
suposta lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual, que 
se comprovado constitui transgressão disciplinar aos artigos 177, inciso Vi, 
e 178, inciso Xii, caracterizando o disposto no artigo 190, inciso X, todos 
da lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 445/2021;
rESolVE:
i – rEdESiGNar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Proces-
so administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, formada pelos servidores 
estáveis de nível superior Norma de fátima andrade, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, Elza Maria da Sil-
va lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula funcional n.º 
54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo de admi-
nistrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presidência da 
primeira, conduzir o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/457169.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 16/11/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 728975
Portaria n.º 692, de 16 de novembro de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 515, de 17 de novembro de 
2020, publicada no doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que ins-
taurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/341272, prorrogada 
através da Portaria n.º 07, de 18 de janeiro de 2021, publicada no doE n.º 
34.465, de 19 de janeiro de 2021, redesignada através da Portaria n.º 123, 
de 17 de março de 2021, publicada em doE n.º 34.523, de 18 de março 
de 2021, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 247, de 17 
de maio de 2021, publicada em doE n.º 34.587, de 18 de maio de 2021, 
redesignada através da Portaria n.º 373, de 15 de julho de 2021, publicada 
no doE n.º 34.642, de 16 de julho de 2021, prorrogada a redesignação 
através da Portaria n.º 509, de 15 de setembro de 2021, publicada no doE 
n.º 34.701, 16 de setembro de 2021, em desfavor do (a) servidor (a) a. B. 
da c., ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula funcional 
n.º 57193866/2, lotado (a) no (a) UrES reduto/1º crS/SESPa, para apu-
rar supostas faltas injustificadas ao trabalho, que se comprovado constitui 
transgressão disciplinar aos artigos 177, incisos i e Vi, e 178, inciso iV, 
caracterizando o disposto nos artigos 189 e 190, inciso ii, § 2°, todos da 
lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 446/2021;
rESolVE:
i – rEdESiGNar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Proces-
so administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, formada pelos servidores 
estáveis de nível superior Norma de fátima andrade, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, Elza Maria da Sil-
va lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula funcional n.º 
54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo de admi-
nistrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presidência da 
primeira, conduzir o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/341272.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 16/11/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 728977
Portaria n.º 689, de 16 de novembro de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 519, de 17 de novembro de 
2020, publicada em doE n.º 34.413, de 20 de novembro de 2020, que ins-
taurou o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/326340, prorrogada 
através da Portaria n.º 03, de 18 de janeiro de 2021, publicada em doE n.º 
34.464, de 19 de janeiro de 2021, redesignado através da Portaria n.º 181, 
de 17 de março de 2021, publicada em doE n.º 34.523, de 18 de março 
de 2021, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 244, de 17 
de maio de 2021, publicada em doE n.º 34.587, de 18 de maio de 2021, 
redesignada através da Portaria n.º 414, de 15 de julho de 2021, publicada 
no doE n.º 34.642, de 16 de julho de 2021, prorrogada a redesignação 
através da Portaria n.º 510, de 15 de setembro de 2021, publicada no doE 
n.º 34.701, de 16 de setembro de 2021, em desfavor do servidor r. S. de 
S. J., ocupante do cargo de agente administrativo, matrícula funcional n.º 
55585816/1, lotado (a) no (a) 1º crS/SESPa, para apurar suposta ofensa 
a servidor público e a ato da administração, que se comprovado constitui 
transgressão disciplinar aos artigos 177, incisos Vi, e 178, inciso Xi, carac-
terizando o disposto nos artigos 189, todos da lei n.º 5.810/94;
coNSidEraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, através do Memo-
rando n.º 443/2021;
rESolVE:
i – rEdESiGNar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Proces-
so administrativo disciplinar do 1º crS/SESPa, formada pelos servidores 
estáveis de nível superior Norma de fátima andrade, ocupante do cargo 
de administrador, matrícula funcional n.º 54189583/1, Elza Maria da Sil-
va lima, ocupante do cargo de assistente Social, matrícula funcional n.º 

54190781/1, luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo de admi-
nistrador, matrícula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presidência da 
primeira, conduzir o Processo administrativo disciplinar n.º 2020/326340.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 16/11/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 728968

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 008/2021 – Processo Nº 2021/841790
objeto: aquisição de gás de cozinha para suprir as necessidades da Uni-
dade Especial colônia do Prata/3º centro regional de Saúde/SESPa, por 
um período de 06 (seis) meses, conforme condições, quantidades, prazos 
e exigências estabelecidos no Edital da Cotação Eletrônica identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este Termo de 
contrato, independente da transcrição.

iteM descriÇÃo/
esPeciFicaÇÃo

ideNtiFicaÇÃo 
cÓd. siMas

aPre-
seNt. QUaNt. VaLor

UNit.
VaLor
totaL

01
GáS BUTaNo, 13KG 

(BoTiJÃo coM GáS dE 
coZiNHa).

005677-4 UNidadE 36 r$ 110,00 r$ 3.960,00

data de assinatura: 05/11/2021.
Vigência: 05/11/2021 a 05/05/2022.
o valor: r$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais).
dotação orçamentária:
P.i: 1040008302c
Programa de Trabalho: 908302
Natureza da despesa:  339030
fonte de recurso: 0103000000
ação: 233686
coNTraTada: M. S. GadElHa dE SoUZa EirEli
cNPJ: 26.278.056/0001-04
ordenador: Mário MoraES cHErMoNT filHo – diretor regional/3º crS/
SESPa – PorTaria Nº 1.519/2021-ccG de 30 de setembro de 2021 – 
Matrícula: 5912309/2 – ordenador de despesa.

Protocolo: 729299

diÁria
.

Portarias nº 928 e 929 de diárias de 16/11/2021.
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 
ao Sistema de Notificação de Agravos (SINAN), referente a Busca Ativa de 
casos suspeitos de Sarampo.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã –Pa -Brasil | Período: 22/11/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Mag. Barata-Pa-Brasil  | Período: 25/11/2021  | 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: 728702
Portarias nº 930 e 931 de diárias de 16/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar Busca ativa dos casos suspeitos de Sarampo.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã –Pa -Brasil | Período: 22/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Mag. Barata- Pa-Brasil  | Período: 25/11/2021  | Nº de diárias: meia diária.
Servidora: Ellen rose dos Santos lima | cPf: 637.282.902-97 | Matrícula: 
57198168  | cargo: Enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 728706
Portarias nº 932 e 933 de diárias de 16/11/2021.
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 busca ativa dos casos 
suspeitos de Sarampo.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã - Pa-Brasil | Período: 22/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Mag. Barata-Pa-Brasil  |  Período: 25/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 728709
Portaria Nº 926 de diárias de 16/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita técnica de conhecimento e monitoramento da 
Base descentralizada do SaMU no município de curuçá.
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origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá –Pa -Brasil | Período: 22/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidora: Eliana Maciel da Silva cavalcante | cPf: 176.559.352-20 | Ma-
trícula: 5278074-3  | cargo: Enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 728691
Portaria Nº 927 de diárias de 16/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora que irá realizar visita técnica de conheci-
mento e monitoramento da Base descentralizada do SaMU no município 
de curuçá.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá - Pa-Brasil | Período: 22/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Sergio da costa carvalho
cPf: 104.639.682-04
Matrícula: 1036585
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 728692
Portaria Nº 935 de diárias de 16/11/2021.
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 Patrícia e Guilherme a fim de realizar visi-
ta técnica in loco as baixas coberturas vacinais em salas de vacina do municí-
pio nas zonas urbana e rural, e avaliar o sistema de informação de cada sala.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim - Pa-Brasil | Período: 22 à 25/11/2021 | Nº de diárias: 
três diárias e meia.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304-1
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 728717
Portaria Nº 934 de diárias de 16/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita técnica in loco em salas de vacina das zonas urba-
na e rural para verificar entraves das baixas coberturas vacinais, bem como 
avaliar sistema de informação das referidas salas de vacina.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Marapanim –Pa -Brasil | Período: 22 à 25/11/2021 | Nº de diá-
rias: três diárias e meia
Servidores: ana Patrícia da Gama Bittencourt | cPf: 633.538.062-53 | 
Matrícula: 5861705-3  | cargo: Médica Veterinária.
Guilherme da Silva Pavão | cPf: 175.722.822-53 | Matrícula: 513692-0 | 
cargo: Enfermeiro.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 728723
Portaria Nº 939 de diárias de 16/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir o servidor Sergio cordovil que irá realizar georreferencia-
mento de potenciais criadouros nas localidades do município de inhangapi.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi - Pa-Brasil | Período: 26/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304-1
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 728919
Portaria Nº 936 de diárias de 16/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar georreferenciamento de potenciais criadouros nas loca-
lidades do município de inhangapi
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi - Pa-Brasil | Período: 24,25 e 26 /11/2021 | Nº de 
diárias: três meias diárias.
Servidor: Sergio Paulo cordovil
cPf: 093.367.102-49
Matrícula: 0478473
cargo: auxiliar de Saneamento
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 728909
Portaria Nº 937 de diárias de 16/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir o servidor Sergio cordovil que irá realizar georreferencia-
mento de potenciais criadouros nas localidades do município de inhangapi
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi - Pa-Brasil | Período: 24/11/2021 | 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: 728912
Portaria Nº 938 de diárias de 16/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir o servidor Sergio cordovil que irá realizar georreferencia-
mento de potenciais criadouros nas localidades do município de inhangapi.
origem: castanhal-Pa-Brasil

destino: inhangapi - Pa-Brasil | Período: 25/11/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 728914

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 363 de 16/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica No HoSPiTal E MaTErNidadE do 
PoVo, dESEMPENHaNdo aTiVidadES dE fiScaliZaÇÃo, oriENTaÇÕES 
E aliNHaMENToS doS ProcEdiMENToS da rEdE dE UrGÊNcia E EMEr-
GÊNcia-rUE.
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
roNaldo da SilVa SaNToS 1122321 MEdico VETEriNario

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 729041

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 059 de 12 de NoVeMBro de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, ao servidor: 
antônio Sousa da Silva, cargo: agente de Saneamento, GEP: Estatutário 
Efetivo – classe, lotado no 7º centro regional de Saúde, licença Prêmio, 
correspondente aos triênios de 22/01/1990 a 21/01/1999.
aUToriZar, que o servidor goze (02) meses de licença Prêmio, no período 
de 01 / 02 / 2022 a
01 / 04 / 2022, no total de 02 meses (60) dias. Matrícula n.º 586860/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 728776
Portaria N.º 061 de 12 de NoVeMBro de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, ao servidor: 
Maria roSário dE fáTiMa TEiXEira do aMaral, cargo: odontóloga, 
GEP: Estatutário Efetivo – classe, lotado no 7º centro regional de Saúde, 
licença Prêmio, correspondente aos triênios de 04/04/1988 a 03/04/1991.
aUToriZar, que a servidora goze (01) mês de licença Prêmio, no período 
de 03 / 02 / 2022 a
04 / 03 / 2022, no total de (30) dias. Matrícula n.º 3155072/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 728784

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 062 de 16 de NoVeMBro de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar o servidor amarildo da fonseca Macedo, cargo: odontólogo, Ma-
trícula nº 0720917/1, para responder pela divisão Técnica do 7ºcrS/SES-
Pa, pelo período de 17/11 a 06/12/2021, por motivo de viagem do titular, 
sem ônus para a administração Pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 728762
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Portaria Nº 063 de 16 de NoVeMBro de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar o servidor agatha Brenda castro Silva, cargo: Enfermeira, Matrí-
cula nº 57197519/1, para responder pela divisão de organização, controle 
e avaliação- doca do 7ºcrS/SESPa, pelo período de 16/11 a 19/11/2021, 
por motivo de viagem do titular, sem ônus para a administração Pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 728910

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 265 de 16 de NoVeMBro de 2021
objetivo: Participar juntamente com a equipe do Nível central/SESPa da 
ação de Supervisão das Unidades de diagnósticos e Tratamento de Malá-
ria-UdTs.
origem: BrEVES/Pá - cUrraliNHo/Pa.
Servidor (es): Weldeci castro de oliveira, 6,5 diárias de 17 à 23/11/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 729010
Portaria Nº 266 de 16 de NoVeMBro de 2021
objetivo: desenvolver atividades de capacitação, supervisão e orientação 
sobre o Programa de imunização.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): andreza Gonçalves acioli e Érika Barros alves cordeiro, 5,5 
diárias de 22 à 27/11/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 729025

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº364 de 04 de Novembro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar coleta de Exames de rT-Pcr para diagnóstico de coVid 
19 dos servidores da Secretaria de Estado de Educação.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belterra/ Pa – Brasil
Período: 23/11/2021/ N° de diária: 1/2 (meia diária)
Servidores:
José olivá apolinário segundo
cPf: 038.984.864-60
Matrícula: 57209140/2
cargo: Biomédico
rodrigo oliveira da costa
cPf:828.898.212-34
Matrícula: 54188345/2
cargo: Técnico em Patologia clínica
rubenisa dos Santos Pantoja
cPf: 268.903.052-72
Matrícula: 54194166/1
cargo: Técnico em Patologia clínica
Shirley Mara Pedroso Malheiros
cPf:458.587.992-72
Matrícula: 54194166/1
cargo: Técnico em Patologia clínica
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 729050
Portaria Nº 363 de 04 de Novembro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar coleta de Exames de rT-Pcr para diagnóstico de coVid 
19 dos servidores da Secretária de Estado de Educação.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: aveiro/ Pa – Brasil
Período: 24/11/2021 a 25/11/2021 N° de diária: 1,5 (uma e meia diária)
Servidores:
José olivá apolinário segundo
cPf: 038.984.864-60
Matrícula: 57209140/2
cargo: Biomédico
rodrigo oliveira da costa
cPf: 828.898.212-34
Matrícula: 54188345/2
cargo: Técnico em Patologia clínica
rubenisa dos Santos Pantoja
cPf: 268.903.052-72

Matrícula: 54194166/1
cargo: Técnico em Patologia clínica
Shirley Mara Pedroso Malheiros
cPf:458.587.992-72
Matrícula: 54194166/1
cargo: Técnico em Patologia clínica
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 729003
Portaria Nº362 de 04 de Novembro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar coleta de Exames de rT-Pcr para diagnóstico de coVid 
19 dos servidores da Secretária de Estado de Educação.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Mojuí dos campos/ Pa – Brasil
Período: 22/11/2021/ N° de diária: 1/2 (meia diária)
Servidores:
José olivá apolinário segundo
cPf: 038.984.864-60
Matrícula: 57209140/2
cargo: Biomédico
rodrigo oliveira da costa
cPf:828.898.212-34
Matrícula: 54188345/2
cargo: Técnico em Patologia clínica
rubenisa dos Santos Pantoja
cPf: 268.903.052-72
Matrícula: 54194166/1
cargo: Técnico em Patologia clínica
Shirley Mara Pedroso Malheiros
cPf:458.587.992-72
Matrícula: 54194166/1
cargo: Técnico em Patologia clínica
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 728976

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 423, de 12 de novembro de 2021.
o diretor do 10° centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições le-
gais delegadas por meio da Portaria Nº. 1.082/2021-ccG, dE 6 dE JUlHo 
dE 2021, publicado no d.o.E n° 34.630 de 07/07/2021 e considerando a 
exigência contida no art. 67 da lei 8.666/93 e o disposto no decreto nº 
870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
i – designar o servidor efetivo aNdErSoN faBio GUEdES PErEira, Matrí-
cula 57224575/1, cPf. 954.027.8**-**, para exercer o encargo de fiscal 
Titular de contrato decorrente dos autos 2021/1018800, que originou o 
Contrato 09/2021, ora objeto da fiscalização, que tem como objetivo a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pes-
quisa de preço, reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e for-
necimento de passagens rodoviárias aos pacientes em tratamento fora do 
domicílio - Tfd atendidos pelo Tfd/SESPa e seus acompanhantes, quando 
em viagem para fins de tratamento de saúde, no âmbito nacional (intermu-
nicipal e interestadual), firmado pelo 10° CRS/SESPA com a empresa TOP 
liNE TUriSMo lTda, cNPJ n° 03.485.317/0001-53.
ii - designar a servidora efetivo rEJaNE GoNÇalVES dE fariaS, Matrí-
cula 57224623/1, cPf. 333.367.6**-**, para exercer o encargo de fiscal 
Suplente de contrato, para atuar em todas as situações de impedimentos 
do titular.
III – Além das atribuições do fiscal de contrato na legislação vigente, em 
especial 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 estabelecidos;
f) Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos;
g) Atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas à 
diretoria administrativa e financeira;
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;
iV – determinar à diretoria administrativa e financeira que adote as devi-
das providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
V – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
altamira-Pa, 12 de novembro de 2021.
WaldEcir araNHa Maia
diretor do 10° crS/SESPa
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** **  os últimos 4 números do cPf dos Servidores foram ocultados para 
preservar dado sensível da pessoa. o Número completo do cPf está regis-
trado na cláusula décima quinta do contrato 09/2021

Protocolo: 728872

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato 10° crs/sesPa
coNTraTo: 09/2021-10° crS/SESPa
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, remarcação, endos-
so e fornecimento de passagens rodoviárias aos pacientes em tratamento 
fora do domicílio - Tfd atendidos pelo Tfd/SESPa e seus acompanhantes, 
quando em viagem para fins de tratamento de saúde, no âmbito nacional 
(intermunicipal e interestadual).
daTa da aSSiNaTUra: 12/11/2021
ViGÊNcia: 12/11/2021 a 11/11/2022
Pregão Eletrônico: 05/2021
orÇaMENTo:
Programa: 908290
Elemento de despesa: 3390-33
fonte de recurso: 0103000000
origem: Estadual
coNTraTado: ToP liNE TUriSMo lTda ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.485.317/0001-53
Endereço: av. djalma dutra, 1783, centro, altamira-Pa
Telefone: (93) 3515 3050
Valor GloBal ESTiMaTiVo: r$ 978.432,00(novecentos e setenta e oito 
mil quatrocentos e trinta e dois reais).
ordenador:
WaldEcir araNHa Maia
ordenador de despesa 10° crS/SESPa

Protocolo: 728863

diÁria
.

Portaria n° 409/2021, de 16/11/2021
Portaria individual
objetivo: conduzir veículo oficial com servidor para ministrar curso e pa-
lestras de Epidemiologia de Gestão integrada com ênfase no controle e vi-
gilância no enfrentamento da dengue, chikungunya, Zika e febre amarela 
acE e acS das comunidades
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): localidade da ressaca, ilha da fazenda e Vila Mocotó
Servidor: 5143535-1/ PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 22/11/2021 a 26/11/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 729254
Portaria n° 407/2021, de 16/11/2021
Portaria individual
objetivo: Ministrar curso e palestras de Epidemiologia de Gestão integrada 
com ênfase no controle e vigilância no enfrentamento da dengue, chikun-
gunya, Zika e febre amarela acE e acS das comunidades
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): localidade da ressaca, ilha da fazenda e Vila Mocotó
Servidor: 5426464/1/ JoSÉ GUilHErME SoUZa SilVa (agente de con-
trole de Endemias) / 4,5 diárias (completa) de 22/11/2021 a 26/11/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 729248
Portaria n° 406/2021, de 11/11/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidoras para realizar monitora-
mento e assessoramento do caPS Municipal e o processo de trabalho com 
as equipes de atenção Básica e outros dispositivos da rede
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 3,5 diárias 
(completa) de 23/11/2021 a 26/11/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 729236
Portaria n° 403/2021, de 11/11/2021
Portaria individual
objetivo: Participar da reunião de Vigilância e controle da Malária
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Santarém
Servidor: 5946028/1/ laiS alVES KUll (diretora da divisão de Endemias) 
/ 3,5 diárias (completa) de 23/11/2021 a 26/11/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 729240

Portaria n° 404/2021, de 11/11/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora para participar da reunião 
de Vigilância e controle da Malária
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Santarém
Servidor: 5155452-1/ JaNdUY SiMÃo (Motorista) / 3,5 diárias (completa) 
de 23/11/2021 a 26/11/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 729242
Portaria n° 405/2021, de 11/11/2021
Portaria coletiva
objetivo: realizar monitoramento e assessoramento do caPS Municipal e 
o processo de trabalho com as equipes de atenção Básica e outros dispo-
sitivos da rede
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 54190012-1 / claUrilENE lacErda loiola (Enfermeira) / 3,5 
diárias (completa) de 23/11/2021 a 26/11/2021
Servidor: 5942775 / Karlla fErNaNda aZEVEdo BriTo dE lUcENa Tor-
rES (PSicÓloGo) / 3,5 diárias (completa) de 23/11/2021 a 26/11/2021
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 729234

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

coNtrato
.

eMPeNHo
eMPeNHo N°: 2021Ne659
data do Empenho: 09/11/2021
Exercício: 2021
Processo n°: 2021/ 1037717
Classificação do Objeto: Prestação de Serviço
objeto: Prestação de serviço de confecção e instalação de placas de iden-
tificação visual
Justificativa: Considerando que este Centro Regional sofreu mudança de 
endereço no final do ano de 2020 e atende a 21 municípios dentro da sua 
área de abrangência e que se encontra sem comunicação visual externa e 
identificadores setoriais dentro do complexo da Empresa Trator Terra Cons-
truções e incorp. imobiliária ltda. Por se tratar de máxima importância a 
necessidade de identificação.
Valor Total: r$: 17.170,50 (dezessete mil cento e setenta reais e cinquenta centavos)
orÇaMENTo
Projeto atividade: 4020008338
fonte de recurso: 3390-30
Elemento de despesa: 0103006356
Nome: d MacHado coMErcio E SErVicoS EirEli
cNPJ: 30.837.638/0001-42
Endereço: Qd ViNTE 01 loTE 01 / NoVa MaraBa / MaraBa / Pa / 68505-480
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11o crS
cNPJ: 05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 729127

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 625 de 16 de Novembro de 2021
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Período: 22 a 26.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.



32  diário oficial Nº 34.768 Quarta-feira, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

destino: Xinguara e ourilândia do Norte.
objetivo: realizar monitoramento e atualização das ações de controle de 
tuberculose.
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 728967
Portaria Nº 624 de 16 de Novembro de 2021
Nome: divino de Sousa Espindula.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504755.
cPf: 246.720.762-53.
Nome: ivanilto Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505129.
cPf: 350.190.771-00.
Período: 22 a 26.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: água azul do Norte.
objetivo: participar de capacitação de acE’s.
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 728965
Portaria Nº 626 de 16 de Novembro de 2021
Nome: leomar Pires Pereira.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula/Siape: 57207935.
cPf: 252.586.212-00.
Nome: fernando rodrigues ferreira.
cargo: agente de arte Práticas.
Matrícula/Siape: 5425212-2.
cPf: 265.935.642-49.
Período: 22 a 26.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco e floresta do araguaia.
objetivo: realizar junto a ViSa/Municipal a divulgação nos meios de comu-
nicação sobre temática de ViSa com foco principal nas escolas e monitorar 
procedimentos de Vigilância Sanitária.
ordenador de despesas:andrea ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 728969
Portaria Nº 627 de 16 de Novembro de 2021
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: João Magalhães de carvalho
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 498811
cPf: 178.089.792-87
Período: 22 a 26.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Bannach e Pau d’arco.
objetivo: realizar o monitoramento nas ações de ViSaMB quanto aos pro-
gramas – Vigilância da Qualidade da água para consumo Humano (SiSa-
GUa), Vigilância de População Exposta a agrotóxico (VSPEa) e Vigilância 
de População Exposta a Solo contaminado e inspecionar iraS nos estabe-
lecimentos de saúde pública e privada
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 728971
Portaria Nº 623 de 16 de Novembro de 2021
Nome: Nestor de Souza oliveira
cargo: agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 498815
cPf: 154.362.762-53
Período: 22 a 26.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: água azul do Norte.
objetivo: realizar atualização dos sistemas SiSPNcd e lira.
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 728943
Portaria Nº 628 de 16 de Novembro de 2021
Nome: Paulino rodrigues carneiro.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504571.
cPf: 235.087.442-72.
Nome: abias Pereira Matos.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504379.
cPf: 159.166.852-20.
Nome: francisco reginaldo de Moura.
cargo: Mecânico.
Matrícula/Siape: 504337.
cPf: 296.532.312-00.
Período: 22 a 27.11.2021.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: água azul do Norte.
objetivo: realizar controle químico a ultra baixo volume no combate ao 
mosquito transmissor da dengue na sede do município e vilas.
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 728974

Portaria Nº 629 de 12 de Novembro de 2021.
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Nome: rosemary Garcia Brito Serra
cargo assessora Especial i,
Matrícula/Siape: 3180018-3
cPf: 292.713.042-68
Período: 15 a 20.11.2021
Nº de diárias: 6,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pá
destino: Belém
objetivo: tratar de assuntos junto ao Gabinete do Secretário de Estado de 
Saúde adjunto com relação as cirurgias de mamas gigantes e reunião no 
ddaSS com o coordenador, coordenação de oncologia referente a rede 
oncologia e departamento de auditoria com relação a auditoria realizada 
no HrPa.
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 729301

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

coMissÃo iNterGestores reGioNaL tocaNtiNs
secretaria de estado de saÚde PÚBLica 6º ceNtro reGio-

NaL de saUde 13º ceNtro reGioNaL de saUde - sesPa
coLeGiado de secretÁrios MUNiciPais de saÚde

do estado do ParÁ - coseMs /Pa
resoLUÇÃo cir Nº 009 de 12 de Novembro de 2021

a comissão intergestores regional da região de Saúde Tocantins no Esta-
do do Pará (cir/Tocantins/Pa), no uso de suas atribuições legais e,
considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências;
considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organi-
zação do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
considerando a resolução da comissão intergestores Tripartite – ciT nº 
010, de 8 de dezembro de 2016, que dispõe complementarmente sobre o 
planejamento integrado das despesas de capital e custeio para os investi-
mentos em novos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 
- SUS; sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e 
o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
considerando a Portaria de consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência 
dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema 
Único de Saúde;
considerando a resolução da comissão intergestores Tripartite – ciT nº 
013, de 23 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para o 
Transporte Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários para 
realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito SUS;
considerando a PorTaria Nº 2048/2002-GM de Novembro de 2002, que 
aprova o regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e 
Emergência;
considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS) para realização de transferências 
do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício 2021;
considerando a resolução nº 005/2021 de 17 de setembro de 2021 do 
conselho Municipal de Saúde do município de Baião, que aprova a Pro-
posta referente a aquisição de equipamentos/material permanente nº 
17545.698000/1210-02. Que reporta-se a aquisição de 03 unidades móvel 
de saúde(Embarcações para transporte com Motor popa, até 12 pessoas).
resolve:
art. 1°- aprovar por unanimidade, em reunião ordinária de 10 de novem-
bro de 2021, a Proposta referente a aquisição de equipamentos/material 
permanente nº 17545.698000/1210-02 de três Unidades Móvel de Saúde 
–(Embarcações para transporte com Motor popa, até 12 pessoas) – simples 
remoção – com recursos previstos na Emenda Parlamentar nº 81000792, 
no valor de r$ 161.205,00 (cento sessenta e hum mil, duzentos e cinco 
reais) do município de Baião;
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
cametá, 12 de Novembro de 2021.
Nazianne Barbosa Pena
Vice Presidente da cir Tocantins/Pará
João Elias da Silva Sassim
Presidente da cir Tocantins/Pará

Protocolo: 728782
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 788/2021 - GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/979173 de 
03/09/2021.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da 
servidora KarEN roBErTa SoUZa aVila PiNHEiro, Médico, matricula 
n° 54185098/2, lotada na divisão de Mastologia, referente ao 2º triênio 
(26/04/2011 a 25/04/2014).
rESo lVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora KarEN roBErTa 
SoUZa aVila PiNHEiro, Médico, matricula n° 54185098/2, pertencente 
ao Quadro de Pessoal ativo da SESPa, para ser gozada no período de 
20/10/2021 a 18/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de novembro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 728827

.

.

errata
.

No EXTraTo PUBlicado No diário oficial Nº 34.766 dE 16 dE 
NoVEMBro dE 2021 QUE TraTa da PorTaria Nº 786/2021– GaB/dG/
Hol que alTEra os termos da PorTaria Nº 029/2021 – GaB/dG/Hol a 
qual constitui a Comissão de Processos Seletivos Simplificados do Hospital 
ophir loyola.
oNde se LÊ:
– EliETE PErEira MoraES, matrícula, Enfermeira;
Leia-se:
– EliETE PErEira MoraES, matrícula nº 5612888/2, Enfermeira;

Protocolo: 729125

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°187/2021 – HoL

objeto: aquisição de aparelho raios-X odontológico Panorâmico, cefalo-
métrico e tomógrafo (3d), para atender os pacientes com câncer de ca-
beça, pescoço
data da abertura: 01/12/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 16 de novembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 729297

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 790/2021 – 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 disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/1080648;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento da servidora diVaNETE fErrEira da SilVa, 
ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, matricula nº 5895828/1, 
a contar de 30/06/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de Maria da coNcEiÇÃo fErrEira da SilVa (Mãe) sem 
prejuízo de sua remuneração.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 30/06/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 22 de outubro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 728885

Portaria Nº 789/2021-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 2020/1095172 de 
23/12/2020.
rESolVE:
I – REVOGAR a contar de 12/02/2020, para fins de regularização a 
PorTaria Nº 776/2019- GaB/dG/Hol de 22/10/2019, que designou a 
servidora MaXiMira carloTa araUJo raMoS, Enfermeiro, matrícula 
nº 57195727/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para 
responder pela coordenação do departamento do ambulatório deste 
Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a 12/02/2020.
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: 728900
Portaria Nº 791/2021 - 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 2021/1081629 de 
28/09/2021.
rESolVE:
SUSPENdEr por necessidade de serviço a contar 01/10/2021 a 30/10/2021, 
o gozo de férias do servidor TiaGo raMoS aZEVEdo, Procurador 
fundacional, matricula n° 7001230/1 concedido por meio da PorTaria Nº 
342/2021, Publicado no doE Nº 34.663 de 09/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 22 de outubro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 728897
Portaria Nº 794/2021– 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 as férias regulamentares do titular no período de 
16/11/2021 a 15/12/2021 JoEl MoNTEiro dE JESUS, matrícula nº 
115614/1, Médico e diretor Geral deste Hospital.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/1286539 de 
10/11/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor Joao dE dEUS rEiS da SilVa, diretor clínico, ma-
trícula nº 3152928/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da caSa 
ciVil, para responder pela diretoria Geral em razão da ausência do seu 
titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 14 de novembro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 729266

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1035/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o E-protocolo nº 2018/158061
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora adriana Soares Moreira, matrícula nº 5630546/4, 
enfermeira, lotada na assessoria de controle de infecção Hospitalar, e-mail: 
adriana.moreira@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 443/2018/FSCMP, firmado entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MiSEricÓrdia do Pará - fScMP e a empresa aMBiENTaliS aNáliSES 
dE aMBiENTES lTda, cNPJ/Mf n.º 06.164.913/0001-20, cujo objeto é 
contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de análise 
com Emissão de laudo da Qualidade do ar em ambientes climatizados de 
uso Público e coletivo, em substituição a Sra. Tamires Queiroz Tupinambá, 
conforme solicitação da aciH/fScMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 03 de novembro de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 729321
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adMissÃo de serVidor
.

Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e MarÍLia Potter 
BeZerra MacHado, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/877290, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: Médico.
admissão: 03/11/2021.
Vigência contratual: 03/11/2021 à 02/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Belém – Pa, 13 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 728983

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01955

Valor: r$ 1.200,00
data: 08/11/2021
objeto: compra de cesto para extração cálculos, em nitinol, 1,9fr x 120cm 
e locação de ureteroscópio rígido/flexível, 6fr, juntamente com fibra e fonte 
laser, litotridor balístico e probes metálicos percutâneo para procedimento 
único
PaE n º 2021/1010845, dispensa de licitação nº 159/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288, fonte: 0103; Elemento de 
despesa: 339030;
contratada: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ/Mf: 
12.544.921/0001-02
Endereço: Barão do Triunfo, 3540, Marco, Belém/Pa, cEP: 66095055
 telefone: (91) 3257 - 5160
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 729153
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01902
Valor: r$ 4.500,00
data: 08/11/2021
objeto: compra de cesto para extração cálculos, em nitinol, 1,9fr x 120cm 
e locação de ureteroscópio rígido/flexível, 6fr, juntamente com fibra e fonte 
laser, litotridor balístico e probes metálicos percutâneo para procedimento 
único
PaE n º 2021/1010845, dispensa de licitação nº 159/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288, fonte: 0103; Elemento de 
despesa: 339030;
contratada: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ/Mf: 
12.544.921/0001-02
Endereço: Barão do Triunfo, 3540, Marco, Belém/Pa, cEP: 66095055
 telefone: (91) 3257 - 5160
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 729154
Portaria Nº 1047/2021 – 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 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 2021/1205745;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) MariaNa SarKiS 
MUllEr da SilVa, id. funcional nº 5958456/1, ocupante do cargo de far-
macêutico Bioquímico, lotado (a) no (a) Gerência de laboratório e anato-
mia Patológica - GlaB desta fundação, a contar de 01/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 09 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 728701

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 9382021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 12 de NoVeMBro de 2021

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-

tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1215179;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME MaTrÍcUla carGo loTaÇÃo   a coNTar
roberto da costa Wanzeller 

Junior 57194956/1 farmaceutico 
Bioquimico HENaB 01/06/2020

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 12 de novembro de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 728950
P o r t a r i a Nº. 935/2021 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 11 de NoVeMBro de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais.
  CONSIDERANDO a dedicação, a boa vontade, o profissionalismo, a ética 
e o zelo demonstrado quando esteve à frente de suas atividades laborais 
prestadas nesta fundação.
r E S o l V E:
 i - Elogiar a servidora, lucilene da conceição rabelo ribeiro, Técnico em 
Patologia clínica, lotada na Gerência de Triagem de doenças Transmissiveis 
Pelo Sangue, por todo o empenho e dedicação no exercício do cargo.
  ii - registra-se o elogio no assentamento funcional da referida servidora;
  iii - 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 11 de novembro de 2021.
dr. Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 728929

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 123/2021 decorreNte 
do PreGÃo eLetrÔNico Nº 083/2021 - Processo 

adMiNistratiVo Nº 2020/185468.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: coNSTrUPoÇoS BraSil PErfUraÇÃo dE PoÇoS dE 
áGUaS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.669.189/0001-06 com sede na rod. Trans. Km 4 – fl. 31 Qd 5 lt 22 
– Nova Marabá-Marabá-Pa, neste ato representada por seu representan-
te legal EliZElToN GaraY NUNES, portador da cédula de identidade nº. 
3028814394-SSP/rS,cPf/Mf sob o nº. 788.357.390-04, doravante deno-
minada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de empresa 
especializada em Perfuração de Poço Tubular Ø 6” profundidade estimada 
de 30 metros com fornecimento e instalação e Bomba Submersa e Bomba 
Centrífuga, em conformidade com Especificações do Termo de Referência e 
Normas Técnicas aplicáveis da associação Brasileira de Normas Técnicas.
do PraZo: a coNTraTada obriga-se a concluir as obras, serviços e ins-
talações no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de as-
sinatura do contrato, o qual terá efeito de emissão da ordem de Serviço 
correspondente. a programação da obra será feita mediante acordo com 
a fiScaliZaÇÃo do HEMoPa, que poderá determinar as etapas e locais 
prioritários para a execução das obras, serviços e instalações.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 26.887,00 (vinte e 
seis mil oitocentos e oitenta e sete reais).
do fiScal do coNTraTo: Na forma do que dispõe o artigo 67, da lei nº 
8.666/93, o objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado pelo Servi-
dor Gerente de infraestrutura, lotado na gerência de infraestrutura (GEiNE).
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 16 de Novembro de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Elizelton Garay Nunes-coNSTrUPoÇoS BraSil PErfUraÇÃo dE PoÇoS 
dE áGUaS lTda-contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 728785
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eXtrato do coNtrato N° 122/2021 decorreNte de 
disPeNsa de LicitaÇÃo N° 092 / 2021, coM FULcro No 
artiGo 24, iNciso ii da Lei Nº 8.666/93, ViNcULado 

Processo adMiNistratiVo Nº 2021/933908.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: aSSociaÇÃo BraSilEira dE HEMaToloGia, HEMoTEra-
Pia E TEraPia cElUlar - aBHH, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ sob o nº 11.422.382/0001-68 com sede na rua dr. diogo de faria, 
n° 775 – 13º andar – conj. 133, clementino, São Paulo/SP, cEP 04.037-
002, neste ato representado por seu representante legal dante Mario lan-
ghi Junior, portador da cédula de identidade nº 9.440.624-8 SSP-SP, sob 
cPf de nº 043.747.718-59, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE coNTrolE dE 
QUalidadE EXTErNo EM iMUNo-HEMaToloGia coM cErTificaÇÃo, 
QUE coMPrEENdE
aValiaÇÕES PráTicaS E TEÓricaS coM o forNEciMENTo dE MaTErial 
Para coNTrolE, Para o HEMocENTro coordENador BElÉM.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0269001022 E 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 5.490,00 (cinco 
mil e quatrocentos e noventa reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão / fiscal do con-
trato a servidora regiane Siqueira Vilhena,
responsável pela Gerência de imunogenética da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 09 de Novembro de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
dante Mario langhi Junior -aSSociaÇÃo BraSilEira dE HEMaToloGia, 
HEMoTEraPia E TEraPia cElUlar - aBHH -contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 728773
eXtrato do coNtrato N° 121/2021 decorreNte de PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 076/2021- Processo adMiNistratiVo 
Nº 2021/857144.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: iBUr NEGÓcioS E SErViÇoS lTda, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 06.219.148/0001-06 com sede 
na avenida Engenheiro luís carlos Berrini, n° 1140, cj. 71, Brooklin, São 
Paulo/SP, cEP 04571-000, neste ato representada por seu representante 
legal alexandre Szpigel, portador da cédula de identidade nº 12.512.800-
9/ SSP, cPf/Mf sob o nº 125.976.778- 77, doravante denominada coN-
TraTada.
do oBJETo: coNTraTaÇÃo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica aUToriZada, 
Para SErViÇo dE iNTErfacEaMENTo, MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa (coM 
EXEcUÇÃo dE caliBraÇÃo) E MaNUTENÇÃo corrETiVa, No irradia-
dor dE BolSaS dE SaNGUE E HEModEriVadoS – GaMMacEll 3000, 
UTiliZado No HEMocENTro coordENador da fUNdaÇÃo HEMoPa, 
que deverá atender às especificações técnicas abaixo relacionadas bem 
como a todas as disposições constantes do Termo de referência.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 31.200,00 (Trinta 
e um mil e duzentos reais).
do fiScal do coNTraTo: a execução do contrato será acompanhada e 
fiscalizada pela Gerência de Manutenção- GEMAN, da Fundação HEMOPA, 
representada pelo servidor Marcelo Victor Moura aranha, ao qual compe-
tirá acompanhar, controlar e avaliar a sua execução, atestar a efetividade 
da prestação dos serviços e dirimir as dúvidas que surgirem em seu curso.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 16 de Novembro de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
iBUr NEGÓcioS E SErViÇoS lTda- alexandre Szpigel - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 728769

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 092/2021
eM GraU rePetiÇÃo

oBJETo: aquisição material de limpeza de superfícies, tratamento de piso 
e manejo de resíduos.
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: 30/11/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 728683
PreGÃo eLetrÔNico Nº 094/2021

oBJETo: aquisição de laNcETa dEScarTáVEl Para PUNÇÃo diGiTal 
(do dEdo) Para EXTraÇÃo dE SaNGUE coM diSPoSiTiVo dE SEGU-
raNÇa rETráTil, para utilização na fundação HEMoPa SEdE e HEMor-
rEdE, pelo período de 12 (doze) Meses
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 01/12/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000,0269001022, 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 728908

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 075/2021
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 da adjudicação referente 
ao Processo 2021/622866 - Pregão Eletrônico nº 075/2021 aquisição de 
MicroScÓPio BiNocUlar coM cÂMEra diGiTal iNTEGrada, para ser 
utilizado na Gerencia de Hematologia da fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, para a empresa abaixo:
iTEM ÚNico - BiolaBBraSil - EQUiPaMENToS Para laBoraTorioS 
lTda – cNPJ 19.834.932/0001-68, com proposta comercial no valor total 
de r$ 28.630,00 (vinte e oito mil seiscentos e trinta reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2021/622866 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 16 de novembro de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 728726

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 929 de 11 de NoVeMBro  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1259844/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  rEaliZar  ViSToria TÉcNica EM UM iMoVEl No MUNiciPio dE 
caSTaNHal/Pa/coNdUZir SErVidor no dia 05/11/2021.
rEBEca GUErra TriNdadE, Gerente/GEiNE , MaT.:5916429, 0,5 diaria e 
JorGE lUiZ diaS ViEGaS, cPf: 086411532-68, Motorista/GETra, MaT.: 
54188494, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  11 de  Novembro  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 728831
Portaria Nº 943 de 12 de NoVeMBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1277942/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de  coNdUZir SErVidorES aoS MUNiciPioS dE MaraBá/Pa E 
TUcUrUÍ/Pa no período de 16 a 28/11/2021.
EdiSoN coNcEiÇÃo corrEa, cPf: 293586632-00, Motorista/GETra, 
MaT.: 541892371. 12,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  12 de  Novembro  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 728818
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Portaria Nº 928 de 11 de NoVeMBro  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1157645/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar dE iNVENTário dE BENS MoViES E dE coNSUMo, 
TrEiNaMENTo SiSPaT WEB, SiSMaT No HEMocENTro dE MaraBá/Pa 
E No HEMoNUclEo dE TUcUrUÍ/Pa No PEriodo dE 16 a 28/11/2021
PEdro PaUlo ViNaGrE, cPf: 402556462-91, ag. admin./GEraP, MaT.: 
56308191, 12,5 diarias e JoSÉ aUGUSTo doS SaNToS MoraES, cPf: 
302569502-10, ag. admin./GEraP, MaT.: 59372112, 12,5 diarias.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 11 de  Novembro  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 728839
Portaria Nº 944 de 16 de NoVeMBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1266933/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdia-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no dia 
13/11/2021.
  iVo laMEira do aMaral, cPf: 236557802-06, ag. Seg./coloG, 
MaT.: 70000301, 0,5 diaria e ValTEr JUNior PoMPEU da lUZ, cPf: 
903.017.902-30, Téc. Manut./GEMaN, MaT.: 5957978, 0,5 diaria .
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  16 de  Novembro de  2021  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 728951
Portaria Nº 945 de 16 de NoVeMBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1268913/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar MaNUTENÇÃo corrETiVa EM UM aUToclaVE E EM 
UMa cENTrifUGa dE BaNcada UTiliZadoS  No HEMoNUclEo dE aBa-
ETETUBa/Pa/coNdUZir SErVidorES no dia 13/11/2021.
  daNiEl aUGUSTo fErNaNdES dE oliVEira, cPf: 244860512-20, aux.
operacional /GEMaN, MaT.: 3255212, 0,5 diaria, JoSÉ rUi SaMPaio SaN-
TaNa, cPf: 585212242-49, Téc. Manut./GEMaN, MaT.: 59494461, 0,5 dia-
ria e alEXaNdrE da SilVa SilVa, cPf: 476912202-00, Motorista/GETra, 
MaT.: 54189177, 0,5 diaria.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  16 de  Novembro  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 728981
Portaria Nº 946 de 16 de NoVeMBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1281032/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdia-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa.
  roSaNGEla carValHo SaNToS, cPf: 148970082-04, Servente/coloG, 
MaT.: 56133291, 1,0 diaria, 09 e 13/11/2021 e SHirliaNE SilVa dE Mo-
raES, cPf: 847236372-49, Servente/coPa, MaT.: 571746631, 1,5 diaria, 
10, 17 e 30/11/2021.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  16 de  Novembro de  2021  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 728986

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2021Ne02562 
- Processo adMiNistratiVo Nº 2021/293165- LicitaÇÃo 

ModaLidade: PreGÃo eLetroNico N° 082/2021.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: MarTE EQUiPaMENToS Para laBoraTÓrio EirEli EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ nº 68.886.605/0001-
65, com sede na avenida Miguel Estefno, n°773, Saúde, São Paulo/SP, 
cEP 04301-011, neste ato representada por seu representante legal ru-
bens rabelo costa Santos Messias, portador da cédula de identidade nº 
40.812.147-6 SSP/SP, cPf/Mf sob o nº 228.629.268-09, doravante deno-
minada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de BalaNÇa 
aNalÍTica SEMi-
Micro, para atender as necessidades da Gerência de Hematologia.
do PraZo: rEMESSa ÚNica
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:

Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 11.998,89 (onze 
mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).
do fiScal: Será responsável pela Gestão do contrato o servidor Marcelo 
Victor Moura aranha, responsável pela Gerência de Manutenção-GEMaN 
da fundação HEMoPa, tendo como fiscal Técnico a servidora larissa Ta-
tiana Valente Martins francês, responsável pela Gerência de Hematologia-
GEHEM da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 11/11/2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Taissa Vieira amador – diretora financeira - HEMoPa
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 728799
eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa 2021Ne02510- 

Processo adMiNistratiVo Nº 2020/839515 –disPeNsa de 
LicitaÇÃo N.º 65 / 2021.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: M.M. alVarENGa coMErcio E SErViÇoS lTda- ME, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o 01.219.642/0001-49 
com sede na avenida cons. furtado, n°638, Batista campos, Belém, Pará, 
cEP 66025-160, neste ato representado por seu representante legal Maria 
Sônia alvarenga, portador da carteira identidade nº 6033012 Pc/Pa, cPf 
nº 226.888.973-49, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo E MicrofoNE 
dE MESa, dE MÃo E dE laPEla Para USo ProfiSSioNal No aUdiTÓrio 
E Sala dE ESTar do cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do 
Pará - fUNdaÇÃo HEMoPa
do PraZo: Entrega imediata e integral
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0269001022
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 3.894,00 (Três 
mil e oitocentos e noventa e quatro reais)
do fiScal: Será responsável pela Gestão do contrato a servidora rebeca 
Guerra Trindade responsável pela Gerência de infraestrutura - GEiNE, da 
fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 10/11/2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Maria Sônia alvarenga - M. M. alVarENGa coMErcio E SErViÇoS lTda- 
ME - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 728792

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 589, de 12 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 19 
de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 2020.
considerando o decreto 795 de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.240 
de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores no âmbito esta-
dual e de outras providências.
considerando o processo nº. 2021/1107104.
 rESolVE:
 cEdEr, a partir de 01/12/2021 até 31/12/2025, para a fundação Santa 
casa de Misericórdia do Pará – fScMPa, a servidora VirNa PorTEla coS-
Ta dEUSdara, matrícula nº. 5828597/ 4, ocupante do cargo de ENfEr-
MEiro, com ônus para o órgão de destino.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
 iVETE GadElHa VaZ
Presidente da fHcGV

Protocolo: 728970
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errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na portaria n° 401 de 13 de Julho de 2021, o seguinte:
oNde LÊ-se:

MaTrÍcUla NoME PEriodo
5077761 1 darcY Praia aNSElMo GUiMaraES 04/08/2021 02/10/2021

     

Leia-se: 

MaTrÍcUla NoME PEriodo
5077761 1 darcY Praia aNSElMo GUiMaraES 04/08/2021 29/08/2021

     

Obs 1: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 34.669 de 
13/08/2021.
obs 2: ajustado devido Vacância por falecimento em 30/08/2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 728980

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao terMo de eXecUÇÃo 
desceNtraLiZada Nº 001/2020

daTa da aSSiNaTUra: 11/11/2021
oBJETo: o presente instrumento tem por objeto a inclusão da Unidade 
gestora 90101 do Órgão fundo Estadual de Saúde – fES, vinculado à Se-
cretaria de Estado de Saúde do Pará, como órgão responsável pelo desta-
que orçamentário, com inclusão do oGE/2021 a fonte 0130 e a projeção/
ação 8289, requalificação de estabelecimento Assistência de Saúde.
ParTiciPaNTES:
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa 
(fHcGV),
SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBra PÚBlicaS (SEdoP) 
E SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica (SESPa).
EXErcÍcio: 2021
fPEHcGV:
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa: 449051
fonte: 0130, 0269.
fES – oGE/2021
fonte: 0130
Projeção/ação: 8289
ordENador: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 729251

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade Pregão eletrônico
Número: 119/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamento médico 
hospitalares são 02 (duas) SErra Para ESTErNo MaiS lÂMiNaS, para 
realização de esternotomia, adulto e infantil, destinados para utilização 
em cirurgias cardíacas e atender a demanda de exames realizados nos 
pacientes desta fPEHcGV - fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
conforme especificações do termo de referência - anexo I, o qual é parte 
integrante do edital para fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 01/12/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 728751
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 117/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de material de higiene pessoal, para abastecimento e distribuição 
entre os serviços da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (FPEHCGV) pelo período de 12 (doze) meses, conforme especifica-
ções do Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, 
para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 24/11/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 729308

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 590, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de MariNa Nidia fEr-
rEira doS SaNToS coSTa, matrícula funcional nº 80845454/ 1, farMa-
cEUTico, no seguinte elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 
1.500,00 (HUM Mil E QUiNHENToS rEaiS), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Portaria Nº 591, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de KlEBEr alMEida 
da SilVa
, matrícula funcional nº 6403685/ 2, cHEfE dE SErVico, no seguinte 
elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 2.000,00 (doiS Mil 
rEaiS), para fazer face à despesas miúdas desta instituição. o prazo de 
utilização dos Suprimentos de fundo será de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Portaria Nº 592, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de dailToN PErEira 
TorrES, matrícula funcional nº 54191774/ 1, aUX. adMiNiSTraTiVo, no 
seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no valor de r$ 
1.600,00 (HUM Mil E SEiSSENToS rEaiS), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Portaria Nº 593, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de dEloN NaSciMENTo 
dE alBUQUErQUE, matrícula funcional nº 57175248/ 1, aUX. adMiNiS-
TraTiVo, no seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no 
valor de r$ 3.200,00 (TrÊS Mil E dUZENToS rEaiS), para fazer face à 
despesas miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos 
de fundo será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Portaria Nº 594, de 16 de NoVeMBro de 2021.
a presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de HElENa lUcia fEr-
rEira PErES, matrícula funcional nº 5520240/ 2, adMiNiSTrador, no 
seguinte elemento de despesa: 333903096 no valor de r$ 700,00 (SETE-
cENToS  rEaiS), para fazer face à despesas miúdas desta instituição. o 
prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV

Portaria Nº 595, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de ocYr carValHo PE-
rEira, matrícula funcional nº 5148138/ 1, aGENTE adMiNiSTraTiVo, no 
seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no valor de r$ 
2.400,00 (doiS Mil E QUaTrocENToS rEaiS), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV

Portaria Nº 596, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de roSiclEidE foNSE-
ca da SilVa, matrícula funcional nº 5360854/ 2, aGENTE adMiNiSTraTi-
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Vo, no seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no valor 
de r$ 700,00 (SEiScENToS rEaiS), para fazer face à despesas miúdas 
desta instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

 Portaria Nº 597, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de rEGiNa dE JESUS 
NUNES rodriGUES, matrícula funcional nº 54195148/ 1, aUX. SErVicoS 
GEraiS, no seguinte elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 
1.500,00 (HUM Mil E QUiNHENToS rEaiS), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Portaria Nº 599, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de PEdro PaUlo ri-
BEiro BaSToS, matrícula funcional nº 5146623/ 1, aGENTE adMiNiS-
TraTiVo, no seguinte elemento de despesa: 333903396, no valor de r$ 
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS), para fazer face à despesas miúdas desta 
instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 728964

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo PÚBLica estadUaL

HosPitaL de cLÍNicas GasPar ViaNNa
editaL N° 002/2021 – FPeHcGV, 01 de oUtUBro de 2021

14º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para coNtrataÇÃo 
teMPorÁria MULtiProFissioNaL

resULtado FiNaL
a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 
2020, torna público o resultado do 14º Processo Seletivo Simplificado, que 
se encontrará disponível a partir do dia 16.11.2021, no endereço eletrônico 
http://sipros.pa.gov.br e no site da fundação, http://www.gasparvianna.
pa.gov.br.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 728953

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 479 de 26 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfEr-
MaGEM
Nº 1.0 diária
PErÍodo: dE 13/10/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 478 de 26 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa

SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfEr-
MaGEM
Nº 1.0 diária
PErÍodo: dE 08/10/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 460 de 21 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.0 diária
PErÍodo: dE 01/10/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 473 de 25 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 09/10/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 461 de 21 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfEr-
MaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 02 À 03/10/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 456 de 21 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 05 À 06/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 483 de 26 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 25 À 26/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 458 de 21 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal da diViNa ProVidÊNcia da cidadE dE 
BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 4.5 diária
PErÍodo: dE 06 À 10/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 459 de 21 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
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SErVidor (ES):
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 29 À 30/09/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 472 de 25 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao cdT diaGNÓSTicoS – rESSoNÂNcia MaGNÉTica da 
cidadE dE rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 2.0 diária
PErÍodo: dE 16 À 17/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 729204

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 160 de 09 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1212488 - PaE;
rESolVE:
dESiGNar os servidores JorGE aNToNio rodriGUES da SilVa, id. 
funcional nº 2048620/1 e aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fis-
calização do Convênio nº 104/2020, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura 
Municipal de Xinguara, referente ao processo nº 2020/600536, cujo objeto 
e aquisição de 42.000,00 (quarenta e dois mil) litros óleo diesel S-10 para 
o abastecimento de equipamentos de terraplenagem para manutenção e 
conservação de estradas vicinais e distritos, no município de Xinguara/Pa. 

Portaria Nº 161 de 10 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais;
considerando o teor do memorando nº 140/2021-dirPlaN anexo ao PaE 
nº 2021/1220452;
resolve:
dESiGNar a servidora THaiNa VaNESSa VallE Vidal id. funcional nº 
5947218/1, ocupante do cargo em comissão de Secretária de diretoria, 
para responder pela Gerência na diretoria de Planejamento, no período de 
01 a 30.12.2021, em substituição a servidora Vera lúcia de Souza Silva, 
id. funcional nº 2018594/5, que entrará em gozo de férias regulamenta-
res.

Portaria Nº 162 de 10 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais;
considerando o teor do memorando nº 156/2021-dirPlaN anexo ao PaE 
nº 2021/1239731;
coNSidEraNdo que a servidora Thaina Vanessa Valle Vidal estará 
respondendo pela Gerência em substituição a servidora Verá lucia de 
Souza Silva através da PorTaria Nº 161 de 10.11.2021;
resolve:
dESiGNar o servidor lUiZ ErNESTo coSTa doS SaNToS, id. funcional 
nº 3274560/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração Secretário 
de diretoria, para responder pelo Secretário de diretoria, no período de 01 
a 30.12.2021, em substituição a servidora Thaina Vanessa Valle Vidal, id. 
funcional nº 5947219/1, que estará respondendo pela Gerência em subs-
tituição a servidora Vera lucia de Souza Silva.

Portaria Nº 163 de 10 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais;
considerando o teor do memorando nº 40/2021-cooB/dirTEc anexo ao 
PaE nº 2021/1249699;
resolve:
dESiGNar o servidor aNToNio carloS alVES dE MENEZES id. funcio-
nal nº 3274594/1, ocupante do cargo de Engenheiro civil, para responder 
pela coordenadoria na diretoria Técnica de Transportes, no período de 01 
a 30.11.2021, em substituição a servidora Selma lúcia figueiredo costa 
Gouveia, id. funcional nº 57202805/5, que encontra-se em gozo de férias 
regulamentares.
PorTaria N° 164 dE 10 dE NoVEMBro dE 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1252424 - PaE;
re s o l v e:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e JorGE aNToNio rodriGUES da SilVa, id. funcional nº 
2048620/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na 
fiscalização do Convênio nº 074/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefei-
tura Municipal de alenquer, referente ao processo nº 2021/377019, cujo 

objeto e aquisição de 117.480 litros de óleo diesel S-500, para serviços 
de recuperação e manutenção de estradas vicinais: Vicinal do Escondido, 
com extensão de 23.966m; Vicinal Tauri, com extensão de 7.576m; Vici-
nal do Santo antônio da Gertrudes, com extensão de 34.620m; Vicinal do 
Bom Jesus, com extensão de 29.450m. Vicinal das Bolsas, com extensão 
de 5.367m; Vicinal da Barragem, com extensão de 15.527m. Vicinal do 
Maranhense, com extensão de 1.510m; Vicinal de Miranda, com extensão 
de 6.655m; Vicinal do fortaleza, com extensão de 6.871m; Vicinal do Po-
lidora, com extensão de 7.705m; Vicinal do cachoeirinha, com extensão 
de 9.121m; Vicinal da Santa inez, com extensão de 7.750m. Vicinal do 
igarapé Preto, com extensão de 11.078m, no Município de alenquer/Pa.
PorTaria N° 165 dE 10 dE NoVEMBro dE 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1252448 - PaE;
re s o l v e:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e JorGE aNToNio rodriGUES da SilVa, id. funcional nº 
2048620/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na 
fiscalização do Convênio nº 075/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefei-
tura Municipal de alenquer, referente ao processo nº 2021/485505, cujo 
objeto e aquisição de 01 (uma) retroescavadeira Hidráulica: sobre pneus, 
com cabine fechada com motor diesel de potência bruta igual ou superior 
á 92HP, peso operacional de 8.185kg, profundidade máxima de escavação 
de 5.62m, capacidade máxima de caçamba da carregadeira de 1,10m³ e 
tanque de combustível de 130 litros e 01 (uma) Motoniveladora: potência 
operacional Máxima: 280 hp, peso: 18.535 kg, largura lâmina: 4.297 mm, 
altura lâmina: 622 mm, espessura lâmina: 22 mm, velocidade máxima 
avante: 43,10 km/h, velocidade máxima à ré: 30,50 km/h, capacidade 
tanque combustível: 340, veiculo deverá ser entregue plaqueado e licen-
ciado para o município de alenquer com todos os custos pagos pelo forne-
cedor do bem i, tipo transmissão: direct drive, power-shift e contra-eixos, 
tipo eixo: dianteiro em aço poldado, montado com rolamentos, tipo freio: 
multidiscos banhados a óleo/auto-ajustaveis, tipo chassi: frangeado em 
caixa fechada, tipo roda: pneu 17,5 x  24-12, características adicionais: 
alarme de ré, ar condicionado, no município de alenquer/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 10 de novembro de 2021.
adlEr SilVEira - Secretário de Estado de Transportes

Portaria Nº 347 de 10 de NoVeMBro de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.517 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 74 da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o teor do Memorando nº 139/2021-dirPlaN, anexo ao 
PaE nº 2021/1218674;
rESolVE:
SUSPENdEr, a contar de 01.11.2021, por necessidade de serviço, o 
usufruto de férias do servidor claUdoMiro BarBoSa JUNior, id. 
funcional nº 3274659/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, 
referente ao exercício de 12.08.2020 a 11.08.2021, no período de 01 a 
30.11.2021, concedido por meio da PorTaria Nº 293 de 28.09.2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.719 de 01.10.2021.

Protocolo: 728934

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

rESUlTado dE liciTaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 020/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
020/2021 – SETraN.
Vencedora: MMdJESUS coNSTrUTora E SErViÇoS lTda.
Valor: r$ 3.167.101,87.
Belém, 16 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 729052
rESUlTado dE liciTaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 021/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
021/2021 – SETraN.
Vencedora: coNSaN ENGENHaria lTda.
Valor: r$ 2.116.496,55.
Belém, 16 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 729054

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 348 de 11 de NoVeMBro de 2021

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
OBJETIVO: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar os serviços de pa-
vimentação no âmbito dos Municípios de cumarú no Norte e São félix do 
Xingú.
origem: Belém/Pa – Brasil
dESTiNo: cumarú no Norte e São félix do Xingú
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Servidor (a): Getúlio alves ramalho Junior
cargo: Gerente
Matricula: 5957794/1
Período: 20 a 24/09/2021
diária (s): 4,5 (quatro e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 11/11/2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 728937

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNVocaÇÃo de eMPresas
Modalidade: Tomada de Preço.
Número: n.º 009/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação, comunica os interessados que no dia 29 de no-
vembro de 2021, às 10h00min, será realizada a sessão de abertura e jul-
gamento das propostas financeiras das empresas habilitadas e devolução 
dos invólucros das empresas inabilitadas no certame, no auditório da SE-
TraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 2º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 16 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 729180
resULtado ParciaL de LicitaÇÃo

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 030/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da Tomada de 
Preços nº 030/2021 – SETraN.
1ª Classificada: TÉCNICA ENGENHARIA LTDA.
Valor: r$ 1.085.054,03.
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, 16 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 729011
coMUNicaÇÃo de recUrso

Modalidade: concorrência Pública.
Número: n.º 018/2021.
comunicamos aos interessados que as empresas K. M. BaTiSTa cardo-
So EirEli – EPP, ENGETErra coNSTrUÇÕES E TErraPlENaGEM lTda, 
cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda e aMaZoN coNSTrUÇÕES E 
SErViÇoS lTda apresentaram recursos administrativos contra a decisão 
desta comissão no Julgamento dos documentos de Habilitação, e que, a 
partir da publicação deste aviso, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para impugnação desse recurso, cuja cópia se encontra à disposição dos 
interessados nesta cPl, no horário de 08:00 às 14:00 horas, na sala da 
comissão Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, 
nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 16 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 729048
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 013/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas coNSTrUTora coNcÓrdia r a S 
EirEli – EPP, JS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda – EPP e TÉcNica EN-
GENHaria lTda foram consideradas HaBiliTadaS. a partir da data desta 
publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de 
recursos. cópia da ata de julgamento da documentação de Habilitação, 
encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanen-
te de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar 
– Souza – Belém/Pa. Não havendo recurso, as empresas habilitadas ficam 
desde já convocadas para a data de 26/11/2021, às 09h00min, para aber-
tura e julgamento das propostas de preços relativos à Tomada de Preço 
n°013/2021.
Belém, 16 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 729039
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 014/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão Per-
manente de licitação torna público o resultado do julgamento dos docu-
mentos de Habilitação. as empresas JS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda 
– EPP e TÉcNica ENGENHaria lTda foram consideradas HaBiliTadaS e 
a empresa cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda – EM rEcUPEraÇÃo 
JUdicial foi considerada iNaBiliTada. a partir da data desta publicação, 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. có-
pia da ata de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à 
disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação 
da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/

Pa. Não havendo recurso, as empresas habilitadas ficam desde já convoca-
das para a data de 26/11/2021, às 10h00min, para abertura e julgamento 
das propostas de preços relativos à Tomada de Preço n°014/2021.
Belém, 16 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 729017
eXtrato de ordeM de serViÇo

ordeM de serViÇo N°: 052/2021-dirtec
Processo: 2018/301796
Partes:
SETraN-Secretaria de Estado de Transportes  cNPJ - 04.953.717/0001-09
coNSTrUa ENGENHaria lTda. cNPJ - 01.621.876/0001-18
objeto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
rodoviária do 7ºNúcleo regional, por um período de 12 (doze) meses, na 
região de integração do rio capim.
Modalidade de licitação: cP-058/2021-004
contrato: 095/018
Valor contratual: r$ 20.136.552,45
Prazo de Execução: 365 (Trezentos e Sessenta e cinco) dias
Vigencia: 01/11/2021 à 31/10/2022
data: 01/11/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira - Secretário de Estado de 
Transportes

Protocolo: 729058

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 706/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao 
beneficiário, Valdiney Ferreira Gomes, Controlador, mat 57192181/3  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá/Pa, 
no período de 21 à 25/09/2021, com o objetivo de realizar serviço de 
fiscalização no transporte rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 708/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de 
suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, 
aos beneficiários, José Ribamar Damasceno Dias, Agente Fiscal, mat 
3276368/1 e adolfo Maia da costa Junior, controlador, mat 5852129/3 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Soure/Salvaterra/
PA, no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 709/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jonathan Fernandes da Silva, Controlador, mat 57221329/2 e 
andré luiz albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco) 
/PA, no período de 26 à 27/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 710/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (umas e meia) diárias, ao 
beneficiário, Jose do Socorro Rocha, Agente Fiscal, mat 327455117 e 
João carlos Pereira de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (araPari) /
PA, no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 711/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (umas e meia) diárias, ao 
beneficiário, Rinaldo Nunes de Pinho, Agente Fiscal, mat 3277879 e Joelson 
ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a PoNTa dE PEdraS /Pa, no período 
de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 712/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Gustavo Oliveira de Souza, Controlador, mat 5911960/3 e 
andré luiz Soares Pereira, controlador,  mat 5952251/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTa crUZ do arari/Pa, 
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no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 713/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Sergio Murilo Pamplona Novaes, Controlador, mat 5948091/1 
e  raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período de 26 
à 27/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 715/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Victor Jorge Teixeira Dutra da Costa, Supervisor II, mat 
5946032/1, Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 e 
arthur rubens rabelo Martins, agente fiscal, mat 3278140010 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a curuçá/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 716/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jean Luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, 
lucas costa lopes, controlador, mat 5947447/1 e Sandielle luizi Silva 
da cruz, controlador, mat 5909099/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Santo antonio do tauá e Vigia/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 718/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, José Edinicio Gonçalves da Cunha, Supervisor II, mat 
5960379/1, diego da Silva Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 e rildo 
Gonçalves almada, agente fiscal, mat 200260146-027  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 719/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 24 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Waldemar de Abreu Frazão Neto, Supervisor II, mat 
5953703/1, arlendro firmiano Simplipicio, controlador, mat  5952245/1, 
Bruno leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período de 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 720/2021 – arcoN-Pa caF,Belém (Pa), 24 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao 
beneficiário, Marcelo Cesar do Nascimento Ramos, Auxiliar em regulação, 
mat 54195615/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Barcarena/Pa, no período de 25 à 2.6/09/2021, com o objetivo de realizar 
ações de controle Tarifário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em exercício da 
arcoN-Pa
Portaria Nº 721/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, 1 (uma) diária, ao beneficiário, Adriano 
carvalho de lima, Secretario ii, mat 70096705/3  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal e colares/Pa, no dia 
25/09/2021, com o objetivo de realizar ações de entrega da carteira de 
gratuidade intermunicipal. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em exercício da 
arcoN-Pa
Portaria Nº 722/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao 
beneficiário, Pedro Ferreira dos Santos, Controlador, mat 5952255/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a alenquer/Pa, 
no período de 25 a 26/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 723/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao 
beneficiário, Sefatias Santos Matias, Controlador, mat 5946594/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a aveiro/Pa, no período 
de 25 a 26/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 

hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 725/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos 
beneficiários, Caroline Nazaré da Silva Carvalho, Asistente Administrativa, 
mat 54195912/1 e carolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e 
Paragominas/Pa, no período 29/09 à 02/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 728/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Maria do Socorro Neves Prado, Supervisora I, mat 3195686/1 
e lewison levy correa, aUX.operacional, mat 54191502/1  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a São Miguel do Guamá, Mãe do 
rio e Paragominas/Pa, no período de 29/09 à 01/10/2021, com o objetivo 
de verificação nas instalações do setor de fiscalização. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 731/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários, 
antonio Paulo Monteiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 
e José do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e altamira/Pa, no 
período de 29/09 à 04/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 733/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1, Bruno leonardo Souza 
Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1, Valdiney ferreira Gomes, controlador, 
mat 57192181/3,  João Batista Henrique de oliveira, agente fiscal, mat 
3270068-019 e  Jorge luiz conceição lima, Secretario, mat 5561787/7 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a concórdia do Pará/
PA, no período de 29 à 30/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 734/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1, Bruno leonardo 
Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1,  Valdiney ferreira Gomes, 
controlador, mat 3270068-019, João Batista Henrique de oliveira, 
agente fiscal, mat 3270068-019 e Jorge luiz conceição lima, Secretário, 
mat 5561787/7  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
capanema/Pa, no período de 01 à 03/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 735/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Elineu 
rodrigues Machado, Supervisor i, mat 8001565/1 e José Edinicio Gonçalves 
da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a MoJU/Pa, no período 29 à 30/09/2021, com o 
objetivo de participar de reunião. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 736/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem SaNTa BárBara/Pa, no período 02 à 03/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 737/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Helton 
francisco cruz da cunha, Supervisor i, mat 5945902/1 e Benedito Gomes 
de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BraGaNÇa/Pa, no período 02 à 03/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 738/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
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motivo de viagem a acará/Pa, no período de 02 à 04/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 739/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Joelson 
ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Bujaru/colares/Pa, no período de 02 à 
03/102021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 740/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Mário de oliveira Neto, Motorista, mat 5419141/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a capanema e Salinas/Pa, no período de 
07 à 09/10/2021, com o objetivo acompanhar Servidor. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 741/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar Pereira da costa, Motorista, mat 54197887 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e Salinas/Pa, no período 
de 05 à 07/10/2021, com o objetivo acompanhar Servidor. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 742/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, José 
francisco Pacheco quaresma Junior, Supervisor ii, 594609/4 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal e inhagapí/
PA, no período de 07 à 09/10/2021, com os objetivos de verificação no 
setor de fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da 
arcoN-Pa.
Portaria Nº 746/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jean Luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, 
Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e raimundo 
Nonato Pantoja da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa Barbará/Pa, no período 
07 à 09/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 747/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Victor Jorge Teixeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1, 
Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 e Paulo lima 
Santos, agente fiscal, mat 2029561 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TErra alTa/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 748/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Helton francisco cruz da cunha, Supervisor i, mat 5945902/1, Benedito 
Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1 e lucas costa lopes, 
controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Santa Maria do Pará/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 749/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem ViGia dE NaZarÉ/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 750/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, diego 
da Silva Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 e rosendo caetano de 
Sarges, fiscal, mat 2025043/01  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a BarcarENa/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 751/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José castro fontes, controlador, mat 3272597/1, dayanne Matos das 

chagas, controladora, mat 5947459/1, Sandielle luizi Silva da cruz, 
controlador, mat 5909099/1 e francinaldo Meireles Wanzeler, controlador, 
mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
Benevides/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 753/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diária, aos beneficiários, Jean Luiz 
Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1 e João Batista Henrique de 
oliveira, agente fiscal, mat 3270068-019 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a ananindeua/Pa, no período 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 754/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½  (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e João Batista 
Henrique de oliveira, agente fiscal, mat 3270068-019 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período 08 à 10/010/2021, 
com o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 755/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, francinaldo Meireles 
Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 e raimundo Nonato Pantoja da 
Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 13/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 758/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos 
beneficiários, Luzilene Souza Silva, Tec. Em Regulação I, mat 5948090/1 
e andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a caPiTÃo 
PoÇo, BraGaNÇa E ParaGoMiNaS /Pa, no período de 12 a 16/10/2021, 
com o objetivo realizar Visita Técnica Para levantamento de demanda 
operacional. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 759/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
caroline Nazaré da Silva carvalho, asistente administrativa., mat 
54195912/1, carolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 e ana 
do Socorro Pinheiro Magalhães, Supervisora i, mat 2013339-020 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/
Pa, no período 12 à 16/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 760/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
clauton Nazareno Marques leal, auxiliar em regulaçao, mat 8002833/1 e 
Sheyziane Nobre Portilho, auxiliar em regulaçao, mat 57192352 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/Pa, 
no período de 06 à 09/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização nos transportes intermunicipal de passageiros. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 761/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTarÉM/Pa, no período 05 à 
07/010/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 762/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER,½ (meia) diária, aos beneficiários, José do Socorro 
Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e raimundo Nonato Pantoja 
da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 16/010/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 763/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
dayanne Matos das chagas, controladora, mat 5947459/1, Jean luiz 
Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1 e francinaldo Meireles 
Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 16/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
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Portaria Nº 764/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2, Sandielle luizi 
Silva da cruz, controlador, mat 5909099/1 e Jose castro fontes, agente 
fiscal, mat 3272597/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 15/010/2021, com o objetivo de 
realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 765/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
Vera lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem aNaNiNdEUa/Pa, no período 11, 12, 14, 15 à 17/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 766/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 7 e ½ (sete e meia) diárias, ao beneficiário, Carlos 
alexandre abati, Téc. Em regulação, mat 548775452/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período de 09 à 
16/10/2021, com objetivo de realizar ações de fiscalização. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 767/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
Jean luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, Moisés 
rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 14/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 768/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, José do Socorro 
Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e dayanne Matos das 
chagas, controladora, mat 5947459/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 13/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 769/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gerson antonio José lisboa, auxiliar operacional, mat 54180861/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a rurópolis, itaituba 
e Trairão/Pa, no período de 07 à 11/10/2021, com objetivo de ações de 
controle Tarifário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 770/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, 6 (seis) diárias, ao beneficiário, Marcelo 
cesar do Nascimento ramos, auxiliar em regulação, mat 54195615/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba, 
igarapé Miri, acará e Barcarena/Pa, no período de 06 – 10, 16 – 17, 23-
24 e 30-31/2021, com o objetivo de realizar ações de controle Tarifário. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 771/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Gustavo 
oliveira de Souza, controlador, mat 5911960/3 e andré luiz Soares Pereira, 
controlador, mat 5952251/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Barcareba (arapari)Pa, no período de 02 a 03/10/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 772/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (umas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SoUrE/SalVaTErra /Pa, no período 
de 02 a 03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 773/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, André 
luiz albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1 e João carlos Pereira 
de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Barcarena (São francisco)/Pa, no período de 02 a 
03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.

Portaria Nº 776/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Pedro 
ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 e Nagíla Evelyne Motta 
Halmenschlager, Supervisora ii, mat 5948015/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Santarém/alenquer/Pa, no período 
de 02 a 03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 777/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SoUrE/SalVaTErra /Pa, no período 
de 08 a 11/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 778/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jonathan Fernandes da Silva, Controlador, mat 57221329/2 
e Jose do Socorro rocha, agente fiscal, mat 327455117 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período 
de 02 à 03/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 779/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jonathan fernandes da Silva, controlador, mat 57221329/2 e João carlos 
Pereira de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco) /Pa, 
no período de 08 à 12/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 780/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Sefatias Santos Matias, Supervisor i, mat 5946594/1 e Marcos Silva 
oliveira, controlador, mat 5952250/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aVEiro/Pa no período de 13 a 14/10/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 781/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Elenilson Passos de Araújo, Supervisor I, mat 5945886/1 
e Valdomiro Soares lopes, controlador, mat 5952240/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem à altamira e Vitória do Xingui/
Pa no período de 02 à 03/10/2021, com objetivo de realizar serviço de 
fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 782/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jose do 
Socorro rocha, agente fiscal, mat 327455117 e andré luiz Soares Pereira, 
controlador, mat 5952251/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período de 08 à 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 783/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Elenilson Passos de Araújo, Supervisor I, mat 5945886/1 e 
Valdomiro Soares lopes, controlador, mat 5952240/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem à PorTo dE MoZ/Pa no período 
de 11 à 13/10/2021, com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos 
transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 784/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Pedro ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 e Nagíla Evelyne 
Motta Halmenschlager, Supervisora ii, mat 5948015/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a alenquer/Pa, no período de 11 a 
13/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 785/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e Jean lucas Monteiro 
Batista, controlador, mat 5893842/3 de acordo com as bases vigentes, por 
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motivo de viagem a colarES/Pa, no período de 08 à 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 786/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gabriel Nepomuceno Brito feio, controlador, mat 8002832/1 e andré luiz 
albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Santa cruz do arari/Pa, no período de 
08 à 11/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 787/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Rinaldo 
Nunes de Pinho, agente fiscal, mat 3277879 e Joelson ramos de Queiroz, 
controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Barcarena (sede)/Pa, no período de 08 a 11/10/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 788/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos 
beneficiários, Sergio Murilo Pamplona Novaes, Controlador, mat 5948091/1 
e lucas amorim, agente fiscal, mat 3272486/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Barcarena (araPari) /Pa, no período de 
08 à 11/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 792/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Bruno 
leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 e Valdiney ferreira 
Gomes, controlador, mat 57192181/3 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TailÂNdia/Pa, no período de 11 à 14/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 793/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Bruno 
leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 e Valdiney ferreira 
Gomes, controlador, mat 57192181/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Bragança/Pa, no período de 07 à 10/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 794/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1 e Jorge luiz conceição 
lima, Secretario,  mat 5561787/7 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TailÂNdia/Pa, no período de 11 à 14/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 795/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1 e Jorge luiz conceição 
lima, Secretário, mat 5561787/7 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Bragança/Pa, no período de 07 à 10/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 796/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Gustavo 
oliveira de Souza, controlador, mat 5911960/3 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a cchoeira do arapari/Pa, no período de 15 
a 18/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 797/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gilberto alves da Silva, controlador, mat 5945899/1 e Jeiphanie almeida 
Guimarães, controlador, mat 5953882/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à Paraupebas/Pa, no período de 13 à 16/10/2021,  
com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário 
intermunicipal de passageiro. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 798/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos 
beneficiários, Alvaro Guilherme Palheta Amazonas, Gerente do GTS, mat 

5281482/9, andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 
5947484/1 e aldenor de Jesus Queiroz Junior, Téc.em regulação-N/i, 
mat 59371262 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
xingura e curionópolis /Pa, no período de 18 a 23/10/2021, com o objetivo 
de participar de reuniões com prefeitos dos municípios. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 799/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a colares/Pa, no período de 15 à 17/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 800/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, João 
Jorge da Silva, Técnico em regulação, mat 5722395/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a ipixuna/Pa e aurora do Pará/Pa, 
no período 18 á 22/10/2021, com o objetivo de fiscalização do Programa 
de interesse Social - PiS. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 706/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Valdiney 
ferreira Gomes, controlador, mat 57192181/3  de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Marabá/Pa, no período de 21 à 25/09/2021, 
com o objetivo de realizar serviço de fiscalização no transporte rodoviário. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo 
PiMENTa diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 708/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de 
suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, 
aos beneficiários, José Ribamar Damasceno Dias, Agente Fiscal, mat 
3276368/1 e adolfo Maia da costa Junior, controlador, mat 5852129/3 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Soure/Salvaterra/
PA, no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 709/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jonathan Fernandes da Silva, Controlador, mat 57221329/2 e 
andré luiz albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco) 
/PA, no período de 26 à 27/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 710/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (umas e meia) diárias, ao 
beneficiário, Jose do Socorro Rocha, Agente Fiscal, mat 327455117 e 
João carlos Pereira de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (araPari) /
PA, no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 711/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (umas e meia) diárias, ao 
beneficiário, Rinaldo Nunes de Pinho, Agente Fiscal, mat 3277879 e Joelson 
ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a PoNTa dE PEdraS /Pa, no período 
de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 712/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Gustavo Oliveira de Souza, Controlador, mat 5911960/3 e 
andré luiz Soares Pereira, controlador,  mat 5952251/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTa crUZ do arari/Pa, 
no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 713/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Sergio Murilo Pamplona Novaes, Controlador, mat 5948091/1 
e  raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período de 26 
à 27/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
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Portaria Nº 715/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Victor Jorge Teixeira Dutra da Costa, Supervisor II, mat 
5946032/1, Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 e 
arthur rubens rabelo Martins, agente fiscal, mat 3278140010 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a curuçá/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 716/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jean Luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, 
lucas costa lopes, controlador, mat 5947447/1 e Sandielle luizi Silva 
da cruz, controlador, mat 5909099/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Santo antonio do tauá e Vigia/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 718/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, José Edinicio Gonçalves da Cunha, Supervisor II, mat 
5960379/1, diego da Silva Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 e rildo 
Gonçalves almada, agente fiscal, mat 200260146-027  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 719/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 24 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Waldemar de Abreu Frazão Neto, Supervisor II, mat 
5953703/1, arlendro firmiano Simplipicio, controlador, mat  5952245/1, 
Bruno leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período de 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 720/2021 – arcoN-Pa caF,Belém (Pa), 24 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao 
beneficiário, Marcelo Cesar do Nascimento Ramos, Auxiliar em regulação, 
mat 54195615/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Barcarena/Pa, no período de 25 à 2.6/09/2021, com o objetivo de realizar 
ações de controle Tarifário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em exercício da 
arcoN-Pa
Portaria Nº 721/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, 1 (uma) diária, ao beneficiário, Adriano 
carvalho de lima, Secretario ii, mat 70096705/3  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal e colares/Pa, no dia 
25/09/2021, com o objetivo de realizar ações de entrega da carteira de 
gratuidade intermunicipal. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em exercício da 
arcoN-Pa
Portaria Nº 722/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao 
beneficiário, Pedro Ferreira dos Santos, Controlador, mat 5952255/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a alenquer/Pa, 
no período de 25 a 26/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 723/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao 
beneficiário, Sefatias Santos Matias, Controlador, mat 5946594/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a aveiro/Pa, no período 
de 25 a 26/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 725/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos 
beneficiários, Caroline Nazaré da Silva Carvalho, Asistente Administrativa, 
mat 54195912/1 e carolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e 
Paragominas/Pa, no período 29/09 à 02/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa

Portaria Nº 728/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Maria do Socorro Neves Prado, Supervisora I, mat 3195686/1 
e lewison levy correa, aUX.operacional, mat 54191502/1  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a São Miguel do Guamá, Mãe do 
rio e Paragominas/Pa, no período de 29/09 à 01/10/2021, com o objetivo 
de verificação nas instalações do setor de fiscalização. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 731/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários, 
antonio Paulo Monteiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 
e José do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e altamira/Pa, no 
período de 29/09 à 04/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 733/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1, Bruno leonardo Souza 
Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1, Valdiney ferreira Gomes, controlador, 
mat 57192181/3,  João Batista Henrique de oliveira, agente fiscal, mat 
3270068-019 e  Jorge luiz conceição lima, Secretario, mat 5561787/7 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a concórdia do Pará/
PA, no período de 29 à 30/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 734/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1, Bruno leonardo 
Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1,  Valdiney ferreira Gomes, 
controlador, mat 3270068-019, João Batista Henrique de oliveira, 
agente fiscal, mat 3270068-019 e Jorge luiz conceição lima, Secretário, 
mat 5561787/7  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
capanema/Pa, no período de 01 à 03/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 735/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Elineu 
rodrigues Machado, Supervisor i, mat 8001565/1 e José Edinicio Gonçalves 
da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a MoJU/Pa, no período 29 à 30/09/2021, com o 
objetivo de participar de reunião. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 736/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem SaNTa BárBara/Pa, no período 02 à 03/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 737/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Helton 
francisco cruz da cunha, Supervisor i, mat 5945902/1 e Benedito Gomes 
de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BraGaNÇa/Pa, no período 02 à 03/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 738/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a acará/Pa, no período de 02 à 04/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 739/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Joelson 
ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Bujaru/colares/Pa, no período de 02 à 
03/102021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 740/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
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Mário de oliveira Neto, Motorista, mat 5419141/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a capanema e Salinas/Pa, no período de 
07 à 09/10/2021, com o objetivo acompanhar Servidor. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 741/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar Pereira da costa, Motorista, mat 54197887 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e Salinas/Pa, no período 
de 05 à 07/10/2021, com o objetivo acompanhar Servidor. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 742/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, José 
francisco Pacheco quaresma Junior, Supervisor ii, 594609/4 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal e inhagapí/
PA, no período de 07 à 09/10/2021, com os objetivos de verificação no 
setor de fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da 
arcoN-Pa.
Portaria Nº 746/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jean Luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, 
Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e raimundo 
Nonato Pantoja da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa Barbará/Pa, no período 
07 à 09/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 747/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Victor Jorge Teixeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1, 
Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 e Paulo lima 
Santos, agente fiscal, mat 2029561 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TErra alTa/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 748/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Helton francisco cruz da cunha, Supervisor i, mat 5945902/1, Benedito 
Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1 e lucas costa lopes, 
controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Santa Maria do Pará/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 749/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem ViGia dE NaZarÉ/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 750/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, diego 
da Silva Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 e rosendo caetano de 
Sarges, fiscal, mat 2025043/01  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a BarcarENa/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 751/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José castro fontes, controlador, mat 3272597/1, dayanne Matos das 
chagas, controladora, mat 5947459/1, Sandielle luizi Silva da cruz, 
controlador, mat 5909099/1 e francinaldo Meireles Wanzeler, controlador, 
mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
Benevides/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 753/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
rESolVE: coNcEdEr, ½ (meia) diária, aos beneficiários, Jean Luiz 
Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1 e João Batista Henrique de 
oliveira, agente fiscal, mat 3270068-019 de acordo com as bases vigentes, 

por motivo de viagem a ananindeua/Pa, no período 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 754/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½  (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e João 
Batista Henrique de oliveira, agente fiscal, mat 3270068-019 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período 
08 à 10/010/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 755/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, francinaldo Meireles 
Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 e raimundo Nonato Pantoja da 
Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 13/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 758/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos 
beneficiários, Luzilene Souza Silva, Tec. Em Regulação I, mat 5948090/1 
e andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a caPiTÃo 
PoÇo, BraGaNÇa E ParaGoMiNaS /Pa, no período de 12 a 16/10/2021, 
com o objetivo realizar Visita Técnica Para levantamento de demanda 
operacional. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 759/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
caroline Nazaré da Silva carvalho, asistente administrativa., mat 
54195912/1, carolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 e ana 
do Socorro Pinheiro Magalhães, Supervisora i, mat 2013339-020 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/
Pa, no período 12 à 16/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 760/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
clauton Nazareno Marques leal, auxiliar em regulaçao, mat 8002833/1 e 
Sheyziane Nobre Portilho, auxiliar em regulaçao, mat 57192352 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/Pa, 
no período de 06 à 09/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização nos transportes intermunicipal de passageiros. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 761/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTarÉM/Pa, no período 
05 à 07/010/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 762/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER,½ (meia) diária, aos beneficiários, José do Socorro 
Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e raimundo Nonato Pantoja 
da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 16/010/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 763/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
dayanne Matos das chagas, controladora, mat 5947459/1, Jean luiz 
Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1 e francinaldo Meireles 
Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 16/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 764/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2, Sandielle luizi 
Silva da cruz, controlador, mat 5909099/1 e Jose castro fontes, agente 
fiscal, mat 3272597/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 15/010/2021, com o objetivo de 
realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
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Portaria Nº 765/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
Vera lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem aNaNiNdEUa/Pa, no período 11, 12, 14, 15 à 17/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 766/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 7 e ½ (sete e meia) diárias, ao beneficiário, Carlos 
alexandre abati, Téc. Em regulação, mat 548775452/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período de 09 à 
16/10/2021, com objetivo de realizar ações de fiscalização. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 767/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
Jean luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, Moisés 
rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 14/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 768/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, José do Socorro 
Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e dayanne Matos das 
chagas, controladora, mat 5947459/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 13/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 769/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gerson antonio José lisboa, auxiliar operacional, mat 54180861/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a rurópolis, itaituba 
e Trairão/Pa, no período de 07 à 11/10/2021, com objetivo de ações de 
controle Tarifário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 770/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, 6 (seis) diárias, ao beneficiário, Marcelo 
cesar do Nascimento ramos, auxiliar em regulação, mat 54195615/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba, 
igarapé Miri, acará e Barcarena/Pa, no período de 06 – 10, 16 – 17, 23-
24 e 30-31/2021, com o objetivo de realizar ações de controle Tarifário. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 771/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Gustavo 
oliveira de Souza, controlador, mat 5911960/3 e andré luiz Soares Pereira, 
controlador, mat 5952251/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Barcareba (arapari)Pa, no período de 02 a 03/10/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 772/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (umas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SoUrE/SalVaTErra /Pa, no período 
de 02 a 03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 773/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, André 
luiz albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1 e João carlos Pereira 
de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Barcarena (São francisco)/Pa, no período de 02 a 
03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 776/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Pedro 
ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 e Nagíla Evelyne Motta 
Halmenschlager, Supervisora ii, mat 5948015/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Santarém/alenquer/Pa, no período 
de 02 a 03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.

Portaria Nº 777/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SoUrE/SalVaTErra /Pa, no período 
de 08 a 11/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 778/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jonathan Fernandes da Silva, Controlador, mat 57221329/2 
e Jose do Socorro rocha, agente fiscal, mat 327455117 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período 
de 02 à 03/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 779/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jonathan fernandes da Silva, controlador, mat 57221329/2 e João carlos 
Pereira de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco) /Pa, 
no período de 08 à 12/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 780/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Sefatias Santos Matias, Supervisor i, mat 5946594/1 e Marcos Silva 
oliveira, controlador, mat 5952250/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aVEiro/Pa no período de 13 a 14/10/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa. 
Portaria Nº 781/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Elenilson Passos de Araújo, Supervisor I, mat 5945886/1 
e Valdomiro Soares lopes, controlador, mat 5952240/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem à altamira e Vitória do Xingui/
Pa no período de 02 à 03/10/2021, com objetivo de realizar serviço de 
fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 782/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jose do 
Socorro rocha, agente fiscal, mat 327455117 e andré luiz Soares Pereira, 
controlador, mat 5952251/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período de 08 à 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 783/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Elenilson Passos de Araújo, Supervisor I, mat 5945886/1 e 
Valdomiro Soares lopes, controlador, mat 5952240/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem à PorTo dE MoZ/Pa no período 
de 11 à 13/10/2021, com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos 
transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 784/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Pedro ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 e Nagíla Evelyne 
Motta Halmenschlager, Supervisora ii, mat 5948015/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a alenquer/Pa, no período de 11 a 
13/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 785/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e Jean lucas Monteiro 
Batista, controlador, mat 5893842/3 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a colarES/Pa, no período de 08 à 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 786/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gabriel Nepomuceno Brito feio, controlador, mat 8002832/1 e andré luiz 
albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Santa cruz do arari/Pa, no período de 
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08 à 11/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 787/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Rinaldo 
Nunes de Pinho, agente fiscal, mat 3277879 e Joelson ramos de Queiroz, 
controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Barcarena (sede)/Pa, no período de 08 a 11/10/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 788/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos 
beneficiários, Sergio Murilo Pamplona Novaes, Controlador, mat 5948091/1 
e lucas amorim, agente fiscal, mat 3272486/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Barcarena (araPari) /Pa, no período de 
08 à 11/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 792/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Bruno 
leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 e Valdiney ferreira 
Gomes, controlador, mat 57192181/3 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TailÂNdia/Pa, no período de 11 à 14/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 793/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Bruno 
leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 e Valdiney ferreira 
Gomes, controlador, mat 57192181/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Bragança/Pa, no período de 07 à 10/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 794/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1 e Jorge luiz conceição 
lima, Secretario,  mat 5561787/7 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TailÂNdia/Pa, no período de 11 à 14/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 795/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1 e Jorge luiz conceição 
lima, Secretário, mat 5561787/7 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Bragança/Pa, no período de 07 à 10/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 796/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gustavo oliveira de Souza, controlador, mat 5911960/3 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a cchoeira do arapari/Pa, no período 
de 15 a 18/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 797/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gilberto alves da Silva, controlador, mat 5945899/1 e Jeiphanie almeida 
Guimarães, controlador, mat 5953882/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à Paraupebas/Pa, no período de 13 à 16/10/2021,  
com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário 
intermunicipal de passageiro. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 798/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos 
beneficiários, Alvaro Guilherme Palheta Amazonas, Gerente do GTS, mat 
5281482/9, andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 
5947484/1 e aldenor de Jesus Queiroz Junior, Téc.em regulação-N/i, 
mat 59371262 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
xingura e curionópolis /Pa, no período de 18 a 23/10/2021, com o objetivo 
de participar de reuniões com prefeitos dos municípios. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.

Portaria Nº 799/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a colares/Pa, no período de 15 à 17/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 800/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
outubro de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, João 
Jorge da Silva, Técnico em regulação, mat 5722395/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a ipixuna/Pa e aurora do Pará/Pa, 
no período 18 á 22/10/2021, com o objetivo de fiscalização do Programa 
de interesse Social - PiS. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 706/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao 
beneficiário, Valdiney Ferreira Gomes, Controlador, mat 57192181/3  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá/Pa, 
no período de 21 à 25/09/2021, com o objetivo de realizar serviço de 
fiscalização no transporte rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 708/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de 
suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, 
aos beneficiários, José Ribamar Damasceno Dias, Agente Fiscal, mat 
3276368/1 e adolfo Maia da costa Junior, controlador, mat 5852129/3 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Soure/Salvaterra/
PA, no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 709/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jonathan Fernandes da Silva, Controlador, mat 57221329/2 e 
andré luiz albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco) 
/PA, no período de 26 à 27/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 710/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (umas e meia) diárias, ao 
beneficiário, Jose do Socorro Rocha, Agente Fiscal, mat 327455117 e 
João carlos Pereira de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (araPari) /
PA, no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 711/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (umas e meia) diárias, ao 
beneficiário, Rinaldo Nunes de Pinho, Agente Fiscal, mat 3277879 e Joelson 
ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a PoNTa dE PEdraS /Pa, no período 
de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 712/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Gustavo Oliveira de Souza, Controlador, mat 5911960/3 e 
andré luiz Soares Pereira, controlador,  mat 5952251/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTa crUZ do arari/Pa, 
no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 713/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Sergio Murilo Pamplona Novaes, Controlador, mat 5948091/1 
e  raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período de 26 
à 27/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 715/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Victor Jorge Teixeira Dutra da Costa, Supervisor II, mat 
5946032/1, Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 e 
arthur rubens rabelo Martins, agente fiscal, mat 3278140010 de acordo 
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com as bases vigentes, por motivo de viagem a curuçá/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 716/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jean Luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, 
lucas costa lopes, controlador, mat 5947447/1 e Sandielle luizi Silva 
da cruz, controlador, mat 5909099/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Santo antonio do tauá e Vigia/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 718/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, José Edinicio Gonçalves da Cunha, Supervisor II, mat 
5960379/1, diego da Silva Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 e rildo 
Gonçalves almada, agente fiscal, mat 200260146-027  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 719/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 24 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Waldemar de Abreu Frazão Neto, Supervisor II, mat 
5953703/1, arlendro firmiano Simplipicio, controlador, mat  5952245/1, 
Bruno leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período de 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 720/2021 – arcoN-Pa caF,Belém (Pa), 24 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Marcelo 
cesar do Nascimento ramos, auxiliar em regulação, mat 54195615/2 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no 
período de 25 à 2.6/09/2021, com o objetivo de realizar ações de controle 
Tarifário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES 
BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 721/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 (uma) diária, ao beneficiário, Adriano Carvalho de 
lima, Secretario ii, mat 70096705/3  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a castanhal e colares/Pa, no dia 25/09/2021, com o 
objetivo de realizar ações de entrega da carteira de gratuidade intermunicipal. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo 
PiMENTa diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 722/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao 
beneficiário, Pedro Ferreira dos Santos, Controlador, mat 5952255/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a alenquer/Pa, 
no período de 25 a 26/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 723/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao 
beneficiário, Sefatias Santos Matias, Controlador, mat 5946594/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a aveiro/Pa, no período 
de 25 a 26/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 725/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos 
beneficiários, Caroline Nazaré da Silva Carvalho, Asistente Administrativa, 
mat 54195912/1 e carolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e 
Paragominas/Pa, no período 29/09 à 02/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 728/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Maria do Socorro Neves Prado, Supervisora I, mat 3195686/1 
e lewison levy correa, aUX.operacional, mat 54191502/1  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a São Miguel do Guamá, Mãe do 
rio e Paragominas/Pa, no período de 29/09 à 01/10/2021, com o objetivo 
de verificação nas instalações do setor de fiscalização. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa

Portaria Nº 731/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários, 
antonio Paulo Monteiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 
e José do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e altamira/Pa, no 
período de 29/09 à 04/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 733/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1, Bruno leonardo Souza 
Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1, Valdiney ferreira Gomes, controlador, 
mat 57192181/3,  João Batista Henrique de oliveira, agente fiscal, mat 
3270068-019 e  Jorge luiz conceição lima, Secretario, mat 5561787/7 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a concórdia do Pará/
PA, no período de 29 à 30/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 734/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1, Bruno leonardo 
Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1,  Valdiney ferreira Gomes, 
controlador, mat 3270068-019, João Batista Henrique de oliveira, 
agente fiscal, mat 3270068-019 e Jorge luiz conceição lima, Secretário, 
mat 5561787/7  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
capanema/Pa, no período de 01 à 03/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 735/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Elineu 
rodrigues Machado, Supervisor i, mat 8001565/1 e José Edinicio Gonçalves 
da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a MoJU/Pa, no período 29 à 30/09/2021, com o 
objetivo de participar de reunião. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 736/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem SaNTa BárBara/Pa, no período 02 à 03/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 737/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Helton 
francisco cruz da cunha, Supervisor i, mat 5945902/1 e Benedito Gomes 
de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BraGaNÇa/Pa, no período 02 à 03/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 738/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a acará/Pa, no período de 02 à 04/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 739/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Joelson 
ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Bujaru/colares/Pa, no período de 02 à 
03/102021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 740/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Mário de oliveira Neto, Motorista, mat 5419141/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a capanema e Salinas/Pa, no período de 
07 à 09/10/2021, com o objetivo acompanhar Servidor. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 741/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar Pereira da costa, Motorista, mat 54197887 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e Salinas/Pa, no período 
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de 05 à 07/10/2021, com o objetivo acompanhar Servidor. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 742/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, José 
francisco Pacheco quaresma Junior, Supervisor ii, 594609/4 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal e inhagapí/
PA, no período de 07 à 09/10/2021, com os objetivos de verificação no 
setor de fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da 
arcoN-Pa.
Portaria Nº 746/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, Moisés rodrigues 
figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e raimundo Nonato Pantoja da 
Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Santa Barbará/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 747/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Victor Jorge Teixeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1, 
Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 e Paulo lima 
Santos, agente fiscal, mat 2029561 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TErra alTa/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 748/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Helton francisco cruz da cunha, Supervisor i, mat 5945902/1, Benedito 
Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1 e lucas costa lopes, 
controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Santa Maria do Pará/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 749/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem ViGia dE NaZarÉ/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 750/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, diego 
da Silva Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 e rosendo caetano de 
Sarges, fiscal, mat 2025043/01  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a BarcarENa/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 751/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José castro fontes, controlador, mat 3272597/1, dayanne Matos das 
chagas, controladora, mat 5947459/1, Sandielle luizi Silva da cruz, 
controlador, mat 5909099/1 e francinaldo Meireles Wanzeler, controlador, 
mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
Benevides/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 753/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diária, aos beneficiários, Jean Luiz 
Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1 e João Batista Henrique de 
oliveira, agente fiscal, mat 3270068-019 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a ananindeua/Pa, no período 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 754/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½  (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e João 
Batista Henrique de oliveira, agente fiscal, mat 3270068-019 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período 
08 à 10/010/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.

Portaria Nº 755/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, francinaldo Meireles 
Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 e raimundo Nonato Pantoja da 
Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 13/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 758/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos 
beneficiários, Luzilene Souza Silva, Tec. Em Regulação I, mat 5948090/1 
e andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a caPiTÃo 
PoÇo, BraGaNÇa E ParaGoMiNaS /Pa, no período de 12 a 16/10/2021, 
com o objetivo realizar Visita Técnica Para levantamento de demanda 
operacional. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 759/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
caroline Nazaré da Silva carvalho, asistente administrativa., mat 
54195912/1, carolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 e ana 
do Socorro Pinheiro Magalhães, Supervisora i, mat 2013339-020 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/
Pa, no período 12 à 16/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 760/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
clauton Nazareno Marques leal, auxiliar em regulaçao, mat 8002833/1 e 
Sheyziane Nobre Portilho, auxiliar em regulaçao, mat 57192352 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/Pa, 
no período de 06 à 09/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização nos transportes intermunicipal de passageiros. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 761/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTarÉM/Pa, no período 
05 à 07/010/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 762/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER,½ (meia) diária, aos beneficiários, José do Socorro 
Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e raimundo Nonato Pantoja 
da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 16/010/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 763/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
dayanne Matos das chagas, controladora, mat 5947459/1, Jean luiz 
Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1 e francinaldo Meireles 
Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 16/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 764/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2, Sandielle luizi 
Silva da cruz, controlador, mat 5909099/1 e Jose castro fontes, agente 
fiscal, mat 3272597/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 15/010/2021, com o objetivo de 
realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 765/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
Vera lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem aNaNiNdEUa/Pa, no período 11, 12, 14, 15 à 17/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 766/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 7 e ½ (sete e meia) diárias, ao beneficiário, Carlos 
alexandre abati, Téc. Em regulação, mat 548775452/1 de acordo com as 
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bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período de 09 à 
16/10/2021, com objetivo de realizar ações de fiscalização. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 767/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
Jean luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, Moisés 
rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 14/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 768/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, José do Socorro 
Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e dayanne Matos das 
chagas, controladora, mat 5947459/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 13/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 769/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gerson antonio José lisboa, auxiliar operacional, mat 54180861/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a rurópolis, itaituba 
e Trairão/Pa, no período de 07 à 11/10/2021, com objetivo de ações de 
controle Tarifário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 770/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, 6 (seis) diárias, ao beneficiário, Marcelo 
cesar do Nascimento ramos, auxiliar em regulação, mat 54195615/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba, 
igarapé Miri, acará e Barcarena/Pa, no período de 06 – 10, 16 – 17, 23-
24 e 30-31/2021, com o objetivo de realizar ações de controle Tarifário. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 771/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Gustavo Oliveira de Souza, Controlador, mat 5911960/3 e 
andré luiz Soares Pereira, controlador, mat 5952251/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Barcareba (arapari)Pa, no período 
de 02 a 03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 772/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (umas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SoUrE/SalVaTErra /Pa, no período 
de 02 a 03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 773/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, André 
luiz albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1 e João carlos Pereira 
de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Barcarena (São francisco)/Pa, no período de 02 a 
03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 776/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Pedro 
ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 e Nagíla Evelyne Motta 
Halmenschlager, Supervisora ii, mat 5948015/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Santarém/alenquer/Pa, no período 
de 02 a 03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 777/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SoUrE/SalVaTErra /Pa, no período de 08 
a 11/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 778/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jonathan Fernandes da Silva, Controlador, mat 57221329/2 

e Jose do Socorro rocha, agente fiscal, mat 327455117 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período 
de 02 à 03/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 779/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jonathan fernandes da Silva, controlador, mat 57221329/2 e João carlos 
Pereira de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco) /Pa, 
no período de 08 à 12/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 780/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Sefatias Santos Matias, Supervisor i, mat 5946594/1 e Marcos Silva 
oliveira, controlador, mat 5952250/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aVEiro/Pa no período de 13 a 14/10/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 781/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Elenilson Passos de Araújo, Supervisor I, mat 5945886/1 
e Valdomiro Soares lopes, controlador, mat 5952240/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem à altamira e Vitória do Xingui/
Pa no período de 02 à 03/10/2021, com objetivo de realizar serviço de 
fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 782/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jose do 
Socorro rocha, agente fiscal, mat 327455117 e andré luiz Soares Pereira, 
controlador, mat 5952251/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período de 08 à 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 783/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Elenilson Passos de Araújo, Supervisor I, mat 5945886/1 e 
Valdomiro Soares lopes, controlador, mat 5952240/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem à PorTo dE MoZ/Pa no período 
de 11 à 13/10/2021, com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos 
transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 784/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Pedro ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 e Nagíla Evelyne 
Motta Halmenschlager, Supervisora ii, mat 5948015/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a alenquer/Pa, no período de 11 a 
13/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 785/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e Jean lucas Monteiro 
Batista, controlador, mat 5893842/3 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a colarES/Pa, no período de 08 à 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 786/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gabriel Nepomuceno Brito feio, controlador, mat 8002832/1 e andré luiz 
albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Santa cruz do arari/Pa, no período de 
08 à 11/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 787/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Rinaldo 
Nunes de Pinho, agente fiscal, mat 3277879 e Joelson ramos de Queiroz, 
controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Barcarena (sede)/Pa, no período de 08 a 11/10/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
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Portaria Nº 788/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Sergio 
Murilo Pamplona Novaes, controlador, mat 5948091/1 e lucas amorim, 
agente fiscal, mat 3272486/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Barcarena (araPari) /Pa, no período de 08 à 11/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 792/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Bruno 
leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 e Valdiney ferreira 
Gomes, controlador, mat 57192181/3 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TailÂNdia/Pa, no período de 11 à 14/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 793/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Bruno 
leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 e Valdiney ferreira 
Gomes, controlador, mat 57192181/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Bragança/Pa, no período de 07 à 10/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 794/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1 e Jorge luiz conceição 
lima, Secretario,  mat 5561787/7 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TailÂNdia/Pa, no período de 11 à 14/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 795/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1 e Jorge luiz conceição 
lima, Secretário, mat 5561787/7 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Bragança/Pa, no período de 07 à 10/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 796/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Gustavo 
oliveira de Souza, controlador, mat 5911960/3 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a cchoeira do arapari/Pa, no período de 15 
a 18/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 797/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gilberto alves da Silva, controlador, mat 5945899/1 e Jeiphanie almeida 
Guimarães, controlador, mat 5953882/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à Paraupebas/Pa, no período de 13 à 16/10/2021,  
com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário 
intermunicipal de passageiro. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 798/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos 
beneficiários, Alvaro Guilherme Palheta Amazonas, Gerente do GTS, mat 
5281482/9, andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 
5947484/1 e aldenor de Jesus Queiroz Junior, Téc.em regulação-N/i, 
mat 59371262 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
xingura e curionópolis /Pa, no período de 18 a 23/10/2021, com o objetivo 
de participar de reuniões com prefeitos dos municípios. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 799/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a colares/Pa, no período de 15 à 17/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 800/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, João 
Jorge da Silva, Técnico em regulação, mat 5722395/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a ipixuna/Pa e aurora do Pará/Pa, 
no período 18 á 22/10/2021, com o objetivo de fiscalização do Programa 
de interesse Social - PiS. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.

Portaria Nº 706/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao 
beneficiário, Valdiney Ferreira Gomes, Controlador, mat 57192181/3  
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá/Pa, 
no período de 21 à 25/09/2021, com o objetivo de realizar serviço de 
fiscalização no transporte rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 708/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de 
suas atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, 
aos beneficiários, José Ribamar Damasceno Dias, Agente Fiscal, mat 
3276368/1 e adolfo Maia da costa Junior, controlador, mat 5852129/3 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Soure/Salvaterra/
PA, no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 709/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jonathan Fernandes da Silva, Controlador, mat 57221329/2 e 
andré luiz albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco) 
/PA, no período de 26 à 27/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 710/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (umas e meia) diárias, ao 
beneficiário, Jose do Socorro Rocha, Agente Fiscal, mat 327455117 e 
João carlos Pereira de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (araPari) /
PA, no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 711/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de 
setembro de 2021. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (umas e meia) diárias, ao 
beneficiário, Rinaldo Nunes de Pinho, Agente Fiscal, mat 3277879 e Joelson 
ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a PoNTa dE PEdraS /Pa, no período 
de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 712/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Gustavo Oliveira de Souza, Controlador, mat 5911960/3 e 
andré luiz Soares Pereira, controlador,  mat 5952251/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTa crUZ do arari/Pa, 
no período de 26 a 27/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 713/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Sergio Murilo Pamplona Novaes, Controlador, mat 5948091/1 
e  raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período de 26 
à 27/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 715/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Victor Jorge Teixeira Dutra da Costa, Supervisor II, mat 
5946032/1, Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 e 
arthur rubens rabelo Martins, agente fiscal, mat 3278140010 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a curuçá/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 716/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jean Luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, 
lucas costa lopes, controlador, mat 5947447/1 e Sandielle luizi Silva 
da cruz, controlador, mat 5909099/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Santo antonio do tauá e Vigia/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
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Portaria Nº 718/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, José Edinicio Gonçalves da Cunha, Supervisor II, mat 
5960379/1, diego da Silva Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 e rildo 
Gonçalves almada, agente fiscal, mat 200260146-027  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa, no período 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 719/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 24 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Waldemar de Abreu Frazão Neto, Supervisor II, mat 
5953703/1, arlendro firmiano Simplipicio, controlador, mat  5952245/1, 
Bruno leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período de 
24 à 26/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 720/2021 – arcoN-Pa caF,Belém (Pa), 24 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao 
beneficiário, Marcelo Cesar do Nascimento Ramos, Auxiliar em regulação, 
mat 54195615/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Barcarena/Pa, no período de 25 à 2.6/09/2021, com o objetivo de realizar 
ações de controle Tarifário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em exercício da 
arcoN-Pa
Portaria Nº 721/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, 1 (uma) diária, ao beneficiário, Adriano 
carvalho de lima, Secretario ii, mat 70096705/3  de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal e colares/Pa, no dia 
25/09/2021, com o objetivo de realizar ações de entrega da carteira de 
gratuidade intermunicipal. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em exercício da 
arcoN-Pa
Portaria Nº 722/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao 
beneficiário, Pedro Ferreira dos Santos, Controlador, mat 5952255/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a alenquer/Pa, 
no período de 25 a 26/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização 
de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa 
diretora Geral em exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 723/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 24 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao 
beneficiário, Sefatias Santos Matias, Controlador, mat 5946594/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a aveiro/Pa, no período 
de 25 a 26/09/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa diretora Geral em 
exercício da arcoN-Pa
Portaria Nº 725/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos 
beneficiários, Caroline Nazaré da Silva Carvalho, Asistente Administrativa, 
mat 54195912/1 e carolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e 
Paragominas/Pa, no período 29/09 à 02/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 728/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 
de setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Maria do Socorro Neves Prado, Supervisora I, mat 3195686/1 
e lewison levy correa, aUX.operacional, mat 54191502/1  de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a São Miguel do Guamá, Mãe do 
rio e Paragominas/Pa, no período de 29/09 à 01/10/2021, com o objetivo 
de verificação nas instalações do setor de fiscalização. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa
Portaria Nº 731/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de 
setembro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários, 
antonio Paulo Monteiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 
e José do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e altamira/Pa, no 
período de 29/09 à 04/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 733/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1, Bruno leonardo Souza 

Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1, Valdiney ferreira Gomes, controlador, 
mat 57192181/3,  João Batista Henrique de oliveira, agente fiscal, mat 
3270068-019 e  Jorge luiz conceição lima, Secretario, mat 5561787/7 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a concórdia do Pará/
PA, no período de 29 à 30/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 734/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1, Bruno leonardo 
Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1,  Valdiney ferreira Gomes, 
controlador, mat 3270068-019, João Batista Henrique de oliveira, 
agente fiscal, mat 3270068-019 e Jorge luiz conceição lima, Secretário, 
mat 5561787/7  de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
capanema/Pa, no período de 01 à 03/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 735/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Elineu 
rodrigues Machado, Supervisor i, mat 8001565/1 e José Edinicio Gonçalves 
da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a MoJU/Pa, no período 29 à 30/09/2021, com o 
objetivo de participar de reunião. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 736/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem SaNTa BárBara/Pa, no período 02 à 03/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 737/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Helton 
francisco cruz da cunha, Supervisor i, mat 5945902/1 e Benedito Gomes 
de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1  de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BraGaNÇa/Pa, no período 02 à 03/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 738/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a acará/Pa, no período de 02 à 04/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 739/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 01 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Joelson 
ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Bujaru/colares/Pa, no período de 02 à 
03/102021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 740/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Mário de oliveira Neto, Motorista, mat 5419141/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a capanema e Salinas/Pa, no período de 
07 à 09/10/2021, com o objetivo acompanhar Servidor. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 741/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar Pereira da costa, Motorista, mat 54197887 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e Salinas/Pa, no período 
de 05 à 07/10/2021, com o objetivo acompanhar Servidor. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 742/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, José 
francisco Pacheco quaresma Junior, Supervisor ii, 594609/4 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal e inhagapí/
PA, no período de 07 à 09/10/2021, com os objetivos de verificação no 
setor de fiscalização de apoio aos Terminais. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-
SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da 
arcoN-Pa.
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Portaria Nº 746/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Jean Luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, 
Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e raimundo 
Nonato Pantoja da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa Barbará/Pa, no período 
07 à 09/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 747/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Victor Jorge Teixeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1, 
Evandro Borges de Queiroz, controlador, mat 59474118 e Paulo lima 
Santos, agente fiscal, mat 2029561 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TErra alTa/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 748/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Helton francisco cruz da cunha, Supervisor i, mat 5945902/1, Benedito 
Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1 e lucas costa lopes, 
controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Santa Maria do Pará/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 749/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera 
lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1  de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem ViGia dE NaZarÉ/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 750/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José Edinicio Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, diego 
da Silva Bitencourt, controlador, mat 5952239/1 e rosendo caetano de 
Sarges, fiscal, mat 2025043/01  de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a BarcarENa/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 751/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José castro fontes, controlador, mat 3272597/1, dayanne Matos das 
chagas, controladora, mat 5947459/1, Sandielle luizi Silva da cruz, 
controlador, mat 5909099/1 e francinaldo Meireles Wanzeler, controlador, 
mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
Benevides/Pa, no período 07 à 09/10/2021, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 753/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diária, aos beneficiários, Jean Luiz 
Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1 e João Batista Henrique de 
oliveira, agente fiscal, mat 3270068-019 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a ananindeua/Pa, no período 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 754/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½  (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
José do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e João 
Batista Henrique de oliveira, agente fiscal, mat 3270068-019 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período 
08 à 10/010/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 755/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, Jean 
luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, francinaldo Meireles 
Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 e raimundo Nonato Pantoja da 
Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 13/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.

Portaria Nº 758/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos 
beneficiários, Luzilene Souza Silva, Tec. Em Regulação I, mat 5948090/1 
e andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a caPiTÃo 
PoÇo, BraGaNÇa E ParaGoMiNaS /Pa, no período de 12 a 16/10/2021, 
com o objetivo realizar Visita Técnica Para levantamento de demanda 
operacional. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 759/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
caroline Nazaré da Silva carvalho, asistente administrativa., mat 
54195912/1, carolina Silva de Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 e ana 
do Socorro Pinheiro Magalhães, Supervisora i, mat 2013339-020 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/
Pa, no período 12 à 16/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 760/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
clauton Nazareno Marques leal, auxiliar em regulaçao, mat 8002833/1 e 
Sheyziane Nobre Portilho, auxiliar em regulaçao, mat 57192352 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/Pa, 
no período de 06 à 09/10/2021, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização nos transportes intermunicipal de passageiros. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 761/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTarÉM/Pa, no período 
05 à 07/010/2021, com o objetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 762/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER,½ (meia) diária, aos beneficiários, José do Socorro 
Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e raimundo Nonato Pantoja 
da Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 16/010/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 763/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
dayanne Matos das chagas, controladora, mat 5947459/1, Jean luiz 
Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1 e francinaldo Meireles 
Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 16/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 764/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2, Sandielle luizi 
Silva da cruz, controlador, mat 5909099/1 e Jose castro fontes, agente 
fiscal, mat 3272597/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 15/010/2021, com o objetivo de 
realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 765/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
Vera lucia campos Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, José francisco 
Santos Soares, controlador, mat 5947523/1 e lucas da cunha ferreira, 
controlador, mat 5948110/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem aNaNiNdEUa/Pa, no período 11, 12, 14, 15 à 17/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 766/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 7 e ½ (sete e meia) diárias, ao beneficiário, Carlos 
alexandre abati, Téc. Em regulação, mat 548775452/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa, no período de 09 à 
16/10/2021, com objetivo de realizar ações de fiscalização. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 767/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, 
Jean luiz Brandão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, Moisés 
rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 



 diário oficial Nº 34.768  55 Quarta-feira, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 14/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 768/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, ½ (meia) diárias, aos beneficiários, José do Socorro 
Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 e dayanne Matos das 
chagas, controladora, mat 5947459/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aNaNiNdEUa/Pa, no período 13/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 769/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gerson antonio José lisboa, auxiliar operacional, mat 54180861/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a rurópolis, itaituba 
e Trairão/Pa, no período de 07 à 11/10/2021, com objetivo de ações de 
controle Tarifário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 770/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, 6 (seis) diárias, ao beneficiário, Marcelo 
cesar do Nascimento ramos, auxiliar em regulação, mat 54195615/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba, 
igarapé Miri, acará e Barcarena/Pa, no período de 06 – 10, 16 – 17, 23-
24 e 30-31/2021, com o objetivo de realizar ações de controle Tarifário. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 771/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Gustavo Oliveira de Souza, Controlador, mat 5911960/3 e 
andré luiz Soares Pereira, controlador, mat 5952251/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Barcareba (arapari)Pa, no período 
de 02 a 03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 772/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (umas e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SoUrE/SalVaTErra /Pa, no período 
de 02 a 03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 773/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, André 
luiz albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1 e João carlos Pereira 
de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Barcarena (São francisco)/Pa, no período de 02 a 
03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 776/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Pedro 
ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 e Nagíla Evelyne Motta 
Halmenschlager, Supervisora ii, mat 5948015/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Santarém/alenquer/Pa, no período 
de 02 a 03/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 777/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, José 
ribamar damasceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SoUrE/SalVaTErra /Pa, no período 
de 08 a 11/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 778/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Jonathan 
fernandes da Silva, controlador, mat 57221329/2 e Jose do Socorro rocha, 
agente fiscal, mat 327455117 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período de 02 à 03/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 779/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Jonathan fernandes da Silva, controlador, mat 57221329/2 e João carlos 

Pereira de Souza, controlador, mat 5948106/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco) /Pa, 
no período de 08 à 12/09/2021, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 780/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, 
Sefatias Santos Matias, Supervisor i, mat 5946594/1 e Marcos Silva 
oliveira, controlador, mat 5952250/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a aVEiro/Pa no período de 13 a 14/10/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 781/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos 
beneficiários, Elenilson Passos de Araújo, Supervisor I, mat 5945886/1 
e Valdomiro Soares lopes, controlador, mat 5952240/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem à altamira e Vitória do Xingui/
Pa no período de 02 à 03/10/2021, com objetivo de realizar serviço de 
fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 782/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jose do 
Socorro rocha, agente fiscal, mat 327455117 e andré luiz Soares Pereira, 
controlador, mat 5952251/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período de 08 à 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 783/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos 
beneficiários, Elenilson Passos de Araújo, Supervisor I, mat 5945886/1 e 
Valdomiro Soares lopes, controlador, mat 5952240/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem à PorTo dE MoZ/Pa no período 
de 11 à 13/10/2021, com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos 
transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 784/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
Pedro ferreira dos Santos, controlador, mat 5952255/1 e Nagíla Evelyne 
Motta Halmenschlager, Supervisora ii, mat 5948015/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a alenquer/Pa, no período de 11 a 
13/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 785/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
rESolVE: coNCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e Jean lucas Monteiro 
Batista, controlador, mat 5893842/3 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a colarES/Pa, no período de 08 à 11/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 786/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gabriel Nepomuceno Brito feio, controlador, mat 8002832/1 e andré luiz 
albuquerque Silva, controlador, mat 5952247/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Santa cruz do arari/Pa, no período de 
08 à 11/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 787/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Rinaldo 
Nunes de Pinho, agente fiscal, mat 3277879 e Joelson ramos de Queiroz, 
controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Barcarena (sede)/Pa, no período de 08 a 11/10/2021, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 788/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos 
beneficiários, Sergio Murilo Pamplona Novaes, Controlador, mat 5948091/1 
e lucas amorim, agente fiscal, mat 3272486/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Barcarena (araPari) /Pa, no período de 
08 à 11/10/2021, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
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Portaria Nº 792/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Bruno 
leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 e Valdiney ferreira 
Gomes, controlador, mat 57192181/3 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TailÂNdia/Pa, no período de 11 à 14/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 793/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Bruno 
leonardo Souza Silva, Supervisor ii, mat 5946514-1 e Valdiney ferreira 
Gomes, controlador, mat 57192181/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Bragança/Pa, no período de 07 à 10/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 794/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1 e Jorge luiz conceição 
lima, Secretario,  mat 5561787/7 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a TailÂNdia/Pa, no período de 11 à 14/10/2021, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 795/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 08 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Waldemar de abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, arlendro 
firmiano Simplipicio, controlador, mat 5952245/1 e Jorge luiz conceição 
lima, Secretário, mat 5561787/7 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Bragança/Pa, no período de 07 à 10/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 796/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gustavo oliveira de Souza, controlador, mat 5911960/3 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a cchoeira do arapari/Pa, no período 
de 15 a 18/10/2021, com objetivo de realizar fiscalização de transporte 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-
Pa.
Portaria Nº 797/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, 
Gilberto alves da Silva, controlador, mat 5945899/1 e Jeiphanie almeida 
Guimarães, controlador, mat 5953882/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à Paraupebas/Pa, no período de 13 à 16/10/2021,  
com objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário 
intermunicipal de passageiro. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 798/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 
de outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições rESolVE: coNcEdEr, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos 
beneficiários, Alvaro Guilherme Palheta Amazonas, Gerente do GTS, mat 
5281482/9, andré augusto Pamplona freire, aux.em regulação, mat 
5947484/1 e aldenor de Jesus Queiroz Junior, Téc.em regulação-N/i, 
mat 59371262 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
xingura e curionópolis /Pa, no período de 18 a 23/10/2021, com o objetivo 
de participar de reuniões com prefeitos dos municípios. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora 
Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 799/2021 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 13 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, 
raimundo celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 e rinaldo Nunes de 
Pinho, agente fiscal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a colares/Pa, no período de 15 à 17/10/2021, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.
Portaria Nº 800/2021 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 14 de 
outubro de 2021.o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições 
RESOLVE: CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, João 
Jorge da Silva, Técnico em regulação, mat 5722395/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a ipixuna/Pa e aurora do Pará/Pa, 
no período 18 á 22/10/2021, com o objetivo de fiscalização do Programa 
de interesse Social - PiS. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretora Geral da arcoN-Pa.

Protocolo: 728781
Portaria Nº 920/2021 – arcoN – Pa, 16 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, e alterações introduzidas 

pela lei nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006; coNSidEraNdo o 
ProcESSo ElETroNico 2021/1300717 - arcoN/GTT; rESolVE: i – 
dESiGNar PaNMEla iracY BraNdÃo QUarESMa MacHado matrícula 
nº 5946341/1, a responder como Gerente desta arcoN/Pa, no período a 
contar de 16/11/2021 a 30/11/2021, durante as férias do titular EdUardo 
aNTÔNio doMoNT coSTa, matricula nº 5945895/1. ii – o efeito desta 
Portaria retroagirá a contar de 16/11/2021. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 728905

.

.

coNtrato
.

eXtrato 5º aditiVo ao coNtrato de Nº 07/2017.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará-arcoN-Pa/EMPrESa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a. objeto: 
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço 
de sistema de gestão de abastecimento de combustível de unidades 
consumidoras, customizado e gerido pela administração Pública Estadual, 
com utilização de Cartão Magnético. Justificativa: inclusão dos preços 
unitários, conforme o disposto na PorTaria Nº 172/2021- GS-SEPlad, de 
19/10/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34754 que estabelece 
os preços máximos aceitáveis dos combustíveis para fins contratuais. 
da fundamentação legal: art 58 da lei n° 8.666/1993. foro: Belém-
Pa. data da assinatura: 12.11.202102.2021. Endereço da contratada: 
na rua Machado de assis, 50, Edifício 02 Santa lucia, campo Bom rS.-
cEP:937000-000, c.N.P.J/Mf nº. 03.506.307/0001-57.ordenador de 
despesas: Eurípedes reis da cruz  filho.

Protocolo: 728904
  eXtrato 3º aditiVo ao coNtrato de Nº 09/2016.

 Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará-arcoN-Pa/ EMPrESa claro S.a- claro. objeto: contratação de 
pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de telefonia fixa para 
a Agência. Justificativa: prorrogação da vigência do instrumento, compre-
endendo o período de 03.11.2021 a 02.11.2022, tudo em razão de conve-
niência administrativa. da fundamentação legal: o artigo 57, § 4º da lei 
federal n° 8.666 de 21.06.93, com as alterações introduzidas pela lei n ° 
9.648/98. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 03.11.2021. Endereço da 
contratada: rua Henri dunant, 780, bairro Santo amaro, Torres a e B - 
cEP: 04.709.110 - São Paulo- SP-Brasil, c.N.P.J/Mf nº. 40.432.544/0001-
47.ordenador de despesas: Eurípedes reis da cruz  filho.

Protocolo: 728972
eXtrato Para PUBLicaÇÃo No doe

2º ta  ao coNtrato N.º17/2019
Partes: arcoN-Pa/ EMPrESa  dEcliNK – dESENVolViMENTo E coNSUl-
Toria dE iNforMáTica lTda objeto: manutenção, apoio e suporte ao 
sistema SiarcWEB, com fornecimento de talonário eletrônico e outros. 
Justificativa: Prorrogação de prazo e acréscimo de 25%. fundamento le-
gal: art. 57,iV, 65, § 1i  da lei nº 8.666/93 e suas alterações. dotação 
orçamentária: funcional Programática: 80201.04.782.1486.8696;
Natureza de despesa: 339040;
fonte: 0261.0661
Valor: r$ 635.550,00 (seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cin-
quenta reais) estimado anual, e r$ 52.962,50 (cinquenta e dois mil, nove-
centos e sessenta e dois reais, e cinquenta centavos) estimados mensais.
Vigência: 18.11.2021 a 17.11.2022.
data da assinatura: 17.11.2021.
rua Santa luzia, 735. cEP: 20.030-041 foNE: 21-39741200-rio de Janei-
ro-rJ, c.N.P.J/Mf nº. 74.039.116/0001-70
diretor-Geral da arcoN-Pa: Euripedes reis da cruz filho.

Protocolo: 729023

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: Pregão eletrônico
NÚMero: 007/2021
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada manutenção pre-
ventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento 
de peças e acessórios de reposição e, ainda especializada na prestação de 
serviços de instalação e desinstalação desses equipamentos, com forneci-
mento de material e equipamentos necessários, sem dedicação de mão de 
obra exclusiva, para atender as necessidades desta arcoN-Pa, de forma 
estimativa, pelo período de 12 (doze) meses,  conforme Termo de refe-
rência (anexo i)
ENTrEGa do EdiTal: Será dia 17/11/2021 às 08:00, horário de Brasília.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: caroline Nazaré da Silva carvalho
local dE aBErTUra: www.comprasgovernamentais.gov.br
daTa dE aBErTUra: 29/11/2021
Hora dE aBErTUra: 09:00
orÇaMENTo:
ProGraMa dE TraBalHo: 04.122.1297.8338.0000;
NaTUrEZa dE dESPESa: 339039;
foNTE dE rEcUrSo: 0261;
oriGEM: Estadual
ordENador: EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Protocolo: 728942
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 385 de 12 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021.
considerando o processo nº 2021/1295194.
r E S o l V E:
aUToriZar o servidor aNToNio JoSÉ da SilVa SaNToS, matrícula nº 
57189479, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo - carteira Nacional 
de Habilitação n°03581560295, categoria B, a dirigir os veículos desta SE-
daP, a contar da presente data, 12 de novembro, até ulterior deliberação
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE- SE, PUBliQUE -SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento
agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 728807
Portaria Nº 386 de 12 de NoVeMBro de 2021

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021.
considerando o processo nº 2021/1295221.
r E S o l V E:
aUToriZar o servidor dEcio da coSTa MaToS, matrícula nº 54196647/1, 
ocupante do cargo de assistente regional de apoio Técnico e administrati-
vo - carteira Nacional de Habilitação n°00092676003, categoria B, a dirigir 
os veículos desta SEdaP, a contar da presente data, 12 de novembro, até 
ulterior deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE- SE, PUBliQUE -SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento
agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 728809

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 378 de 10 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2021/1248740;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, roSEMarY rEBElo PErEira, matrícula 54194422/ 
4, ocupante do cargo de assessor Técnico, para responder pelo cargo de co-
ordenador, no período de 06/12/2021 a 04/01/2022, em virtude da titular SU-
aMMY MoNTEiro carNEiro, matrícula nº 57175278/ 5, ter sido designada 
para responder pela coordenadoria da consultoria Jurídica-coNJUr.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca-SEdaP.

Protocolo: 728832
Portaria Nº 379 de 10 de NoVeMBro de 2021

o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2021/1248740;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, roSaNa BarBoSa da SilVa, matrícula 20842/ 1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder pelo cargo 
de assessor Técnico, no período de 06/12/2021 a 04/01/2022, em virtude 
da titular roSEMarY rEBElo PErEira, matrícula nº 54194422/ 4, ter sido 
designada para responder pelo cargo de coordenador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca-SEdaP.

Protocolo: 728833
Portaria Nº 377 de 10 de NoVeMBro de 2021

o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2021/1248740;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, SUaMMY MoNTEiro carNEiro, matrícula nº 57175278/ 
5, ocupante do cargo de coordenador, para responder pela coordenação da con-
sultoria Jurídica-coNJUr, no período de 06/12/2021 a 04/01/2022, em virtude 
de férias do titular TiaGo NaSSEr SEfEr, matrícula nº 5902770/ 1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca-SEdaP.

Protocolo: 728829

errata
.

coNtrato Nº 30/2021 - sedaP - PUBLicado No doe 
Nº 34.571 eM 03/05/2021 ProtocoLo: 651072

onde se lê: cláusula Segunda: do Preço e das condições de Pagamento: 
o valor total do contrato é de r$ 1.800.093,00 (Um Milhão e oitocentos 
Mil e Noventa e Três reais).
Leia-se: cláusula Segunda: do Preço e das condições de Pagamento: o 
valor total do contrato é de r$ 1.803.600,00 (Um Milhão e oitocentos e 
Três Mil e Seiscentos reais).
ordenador: Giovanni correa Queiroz

Protocolo: 728787

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 752/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: antonia do Socorro aleixo Barbosa
carGo: diretora
MaTrÍcUla: 2016923
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: São João de Pirabas/Pa
oBJETiVo: Participar da ação itinerante para a regularização dos apicul-
tores de São João de Pirabas que acontecerá em três Polos do município.
PErÍodo: 24 a 25/11/2021
Nº dE diáriaS: 1½ (uma e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 753/2021
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: Kamila leão leão
carGo: diretora
MaTrÍcUla: 5962555/1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: São João de Pirabas/Pa
oBJETiVo: Participar da ação itinerante para a regularização dos apicul-
tores de São João de Pirabas que acontecerá em três Polos do município.
PErÍodo: 24 a 25/11/2021
Nº dE diáriaS: 1½ (uma e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 760/2021
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: lucas Vieira Torres
carGo: Secretário adjunto
MaT. fUNcioNal: 5917995
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
oBJETiVo: realizar dia de campo com os produtores da região da Tran-
samazônica
PErÍodo: 19 a 20/11/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 759/2021
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: Jesus Nazareno Pinto de almeida
carGo: Motorista
 MaTrÍcUla:13277/1
 oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
oBJETiVo: conduzir o Secretário adjunto no município de altamira.
PErÍodo: 18 a 21/11/2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 761/2021
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: ana Martha castelo Branco da Silva
carGo: Engenheira de Pesca
 MaTrÍcUla: 57230146/2
 oriGEM: altamira/Pa
dESTiNo: Porto de Móz/Pa
oBJETiVo: Participar do 1° Seminário de Produção rural Sustentável, falar 
sobre Manejo e Produção na aquicultura. realizar visita técnica aos pro-
dutores locais.
PErÍodo: 17 a 20/11/2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador lucas Vieira Torres – Secretário adjunto/SEdaP

Protocolo: 729110
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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 dENoMiNa-
ÇÃo árEa MUNicÍ-

Pio PorTaria

2013/292760
arNoBio 

SiQUEira 
alVES

SiTio 
irMÃoS 20ha82a05ca

SÃo 
fraNciSco 
do Pará

1788/2021

2016/393618
faBio 

WariSS 
roMEiro

faZENda 
BEla ViSTa 516ha40a31ca MoJU 1789/2021

2014/276415

roBSoN 
TadacHi 

MoraES dE 
oliVEira

faZENda 
BETEl i

170ha87a47ca/122ha26a-
99ca/48ha60a48ca

caPaNEMa 
/ TracUa-

TEUa / 
caPaNEMa 
/ TracUa-

TEUa /

1790/2021

Belém (Pa), 16/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 729093
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2013/504861 MaNoEl alVES 
PErEira

SiTio SErra 
VErdE

143ha20a-
99ca

GarrafÃo 
do NorTE 1791/2021

Belém (Pa), 16/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 729205
rePUBLicada Por coNter iNcorreÇÕes

Portaria Nº 01741 de 08/11/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios: Bragança, ourém e São Miguel do Guamá/Pa.
Periodo: 10  a 13/11/2021(3,5) diárias
Servidores:
-5721-3619/1-Gleicy Merces rocha de albuquerque-coordenadora/caf
-5934-128/2-Ederlan flexa do Nascimento-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 729229

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 01786/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE n° 2021/1176633 e Sequencial nº 2,datados de 
18.10.2021
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art.98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias de licença Premio ao servidor, aSdrUBal MENdES BENTES 
JUNior, matrícula nº 3167488/1, contador, no período de 22.11.2021 
a 21.12.2021, correspondente ao período aquisitivo de 09.06.1989 a 
08.06.1992
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará– iTErPa, em 12 de 
novembro de 2021

Protocolo: 729156

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01764/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o memorando nº 051/2021 – GGP de 05.11.2021;
rESolVE:
dESiGNar a servidora Maria aNGEliNa liMa BorGES, assistente Técni-
co, matrícula nº 3168107/1, para responder pela Gerência de Gestão de 
Pessoal, no período de 18.11.2021 à 17.12.2021, na ausência por férias 
da titular, raiMUNda do Socorro loBo do NaSciMENTo, matrícula nº 
3166902/1.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
  Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 12 de 
novembro de 2021 .

Portaria Nº 01781/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o PaE nº 2021/1283177 e Memº 032/21–GPa, datados de 
10.11.2021;
r  E  S  o  l  V  E:
dESiGNar a servidora, KaTia Maria carValHo dE araUJo oHaSHi , 
matrícula nº 5800161/2, Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário, para responder pela Gerência de Projetos de assentamento 
- GPa, no período de 13.12.2021 a 11.01.2022, na ausência da titular, Ka-
rilENE do Socorro QUarESMa dE QUEiroZ BiTTENcoUrT, matrícula 
n° 80845070/1 por férias.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa,12 de 
novembro de 2021.

Portaria Nº 01782/2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará - iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o PaE nº 2021/1289992 e Memº S/N-daf ,datados de 
11.11.2021
r  E  S  o  l  V  E:
DESIGNAR o servidor, JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA PICANÇO, Oficial Admi-
nistrativo, matrícula nº 3166180/1, para responder pela Secretaria do de-
partamento de desenvolvimento agrário e fundiário/dEaf, deste instituto, 
no período de 15.12.2021 a 13.01.2022, na ausência da titular por férias, 
riZia SiMoNE da SilVa rodriGUES, matrícula nº 5946312/1.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 12 de 
novembro de 2021.

Portaria Nº 01783/2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará - iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o PaE nº 2021/1252771 e Memº 022/21 datados de 
04.11.2021
r  E  S  o  l  V  E:
dESiGNar a servidora, SElMa Maria doS SaNToS iMBiriBa, datilógra-
fo, matrícula nº 3168280/1, para responder pela Secretaria da Procurado-
ria Jurídica/PJ, deste instituto, no período de 15.12.2021 a 13.01.2022, 
na ausência da titular, BENEdiTa TadEU PirES daNTaS, matrícula n º 
3170250/1, por motivo de férias.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 13 de 
novembro de 2021.

Protocolo: 729136

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de terMo aPostiLaMeNto Nº: 01/2021 - coNtrato 
Nº: 013/2020

coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTada: liMPar - liMPEZa E coNSErVaÇÃo - cNPJ: 
08.775.721/0001-85
ENdErEÇo:  av. José Marcelino de oliveira, al. Bom Jardim nº 02 – Sl a - 
centro, cEP: 67.030-015 – ananindeua-Pa
ProcESSo: 2020/330094-PaE
oBJETo: contratação de serviços de copeiragem
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:  lEi 8.666/93
JUSTificaTiVa: aditação de dotação orçamentária para o objeto contra-
tado.
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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: 12/11/2021-ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - Presidente

Protocolo: 728817

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº  01765/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Memorando nº 016/2021 –SPa/daf, datado de 
18.10.2021.
rESolVE:
iNTErroMPEr por necessidade de serviço, a partir de 18.10.2021, o 
período de gozo de férias da servidora, EriVaNda BarBoSa dE oliVEira 
SilVa Procurador autárquico, matrícula nº 54187945/3, marcadas para 
04.10.2021 a 02.11.2021, concedidas através da PorTaria Nº 01319/21 
de 09.09.2021, publicada no DOE nº 034697 de 14.09.2021, ficando os 
16(dezesseis)dias restantes do gozo, em aberto.
Publique-se.
daniel Nunes lopes
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, em 12 de 
novembro de 2021.

Portaria N º 01776/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea ¨b¨ da lei Estadual nº 
4.584,.de 8 de outubro de 1975. e
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1235724 e Memº 072/21, datados de 
28.10.2021
r E S o l V E :
TraNSfErir, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias do 
servidor, HUGo SaNToS dE SoUZa, assistente Técnico em desenvolvimento 
agrário e fundiário, matrícula nº 5911774/2, marcadas para 01.12.2021 a 
30.12.2021, concedida através da PorTaria Nº 01622/21 de 18.10.2021 
e publicada no DOE nº 34.744 de 22.10.2021, ficando o o novo período 
para 20.12.2021 a 18.01.2022.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 12 de 
novembro de 2021.

Protocolo: 729147

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 02/2021
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico 
nº 57/2021 - ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2021/616523, 
e com fundamento no art. 25, inciso ii, da lei nº 8.666/93 em hipótese 
de licitação inexigível, decide realizar: a inexigibilidade de licitação nº 
02/2021, para contratação do objeto: contratação de músico regente para 
o coral da adEPará. autorizo a contratação e a emissão da Nota de Em-
penho em favor de Elil doS aNJoS rodriGUES, cPf: 655.230.832-91, 
no valor total de r$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) para todos os efeitos 
legais.
JaMir JÚNior ParaGaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 728834

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico 
nº 57/2021, referente ao Processo nº 2021/616523, decide raTificar 
a inexigibilidade de licitação n° 02/2021 em favor de Elil doS aNJoS 

rodriGUES, cPf: 655.230.832-91, no valor total de r$ 36.000,00 (Trinta 
e seis mil reais) para todos os efeitos legais. E ordenar sua publicação em 
cumprimento ao disposto no art. 25, inciso ii, da lei n° 8.666/93 do su-
pracitado diploma legal.
JaMir JÚNior ParaGaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 728836

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7410/2021: BENEfi-
ciário: aNToNio WaGNEr MENdES diaS; Matrícula: 590656611;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fon-
te:0261;objetivo: oBJETiVo: ocorrer com despesas de pronto pagamento 
de aquisição de transporte (locomoção),para subsidiar as atividades da 
comissão de inservibilidade enquanto estiverem em deslocamento nas 
unidades administrativas subordinadas à GEr rEG BrEVES. Elemento de 
despesa / Valor: 339033/r$ 1.300,00;Prazo de aplicação (em dia): 30Pra-
zo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas:  JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 728837
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7406/2021: BENEficiá-
rio: SaMYra alVES alBUQUErQUE dE liMa; Matrícula: 57200257;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de 
materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência 
de P N Erradicação de febre aftosa. Elemento de despesa / Valor: 339030/ 
r$1.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 30Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728804
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7418/2021: BENEfi-
ciário: NorMa SUEli ElEUTErio TEiXEira; Matrícula: 0021938;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviços de Pessoa Jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, 
para suprir as necessidades da diretoria de defesa e inspeção Vegetal. 
Elemento de despesa / Valor: 339030/39/r$ 500,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 30Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de des-
pesas:  lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729005

diÁria
.

Portaria: 7424/2021 objetivo: realizar Vistoria Técnica, em 7 Estabe-
lecimentos Processadores de Polpa de frutas da agricultura familiar, nos 
municípios. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil 
NoVo/Pa destino: PlacaS, UrUará/Pa Servidor: 5897577/ PaUlo ViTor 
NoGUEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 3,5 diáriaS / 16/11/2021 a 19/11/2021. ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729061
Portaria: 7399/2021 objetivo: Prestar apoio nas atividades referente 
ao atendimento ao público, comprovações de vacinas na 2ª etapa de va-
cinação contra Febre aftosa, fiscalização de vacinas em revendas e busca 
de inadimplentes da 1ª campanha de 2021 no munícipio.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: cUrUá/
Pa Servidor: 57220929/ cElSo aNdErSoN BaTiSTa PErEira (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 11,5 diáriaS / 16/11/2021 a 27/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728797
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

45390/2021, Portaria Nº 7214/2021 de 08/11/2021
Portaria: 7405/2021 objetivo: dar continuidade a ação de captura e 
realizar monitoramento de colônia de morcegos e identificação de abri-
go e controle da população de morcegos hematófagos em uma proprie-
dade rural no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SoUrE/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 03175189/aGNaldo 
da SilVa BarBoSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) /1,0 diária 
/ 11/11/2021 a 11/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728798
Portaria 7407/2021 objetivo realizar atualização cadastral dos produ-
tores rurais na zona rural de Goianésia.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: GoiaNÉSia do Pará/Pa Ser-
vidor: 5911933/ daNiEllE criSTiNa SilVa corrEia (aUXiliar dE caM-
Po) / 3,5 diáriaS / 16/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728812
Portaria 7408/2021 objetivo realizar atualização cadastral dos produ-
tores rurais na zona rural de Goianésia.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BrEU BraNco/Pa destino: GoiaNÉSia do Pará/
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Pa Servidor: 57223331/ irENilSoN aNTÔNio da SilVa (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 16/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728816
Portaria: 7409/2021 objetivo: dar apoio administrativo à Ulsa de Mojuí 
dos campos em virtude da etapa de vacinação contra febre aftosa de no-
vembro de 2021, onde o fEa e afaS es locais, irão se deslocar para zona 
rural do município para cumprimento das metas de vacinação assistida 
da etapa de novembro de 2021 e vigilância epidemiológico.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi 
doS caMPoS/Pa Servidor: 57176022/ JUarEZ fariaS PoNTES NETo (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728824
Portaria: 7404/2021 objetivo: Participar do i Treinamento prático: ins-
peção de colônias e coleta de amostras para diagnóstico de enfermidades 
das abelhas no âmbito do Programa Nacional de Saúde das abelhas – PN-
Sab no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
caPiTÃo PoÇo/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 05869560/ aUricElia 
do Socorro SoUZa araUJo JaiME (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diá-
riaS / 11/11/2021 a 13/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 728791
Portaria: 7397/2021 objetivo: realizar cadastro de 150 produtores em 
área de conflito agrário no município de Marabá, cadastro dos produtores 
e propriedade no SiaPEc.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: iNHaNGaPi/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54186767/ aNa 
flaVia doS SaNToS aBraNTES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
15,5 diáriaS / 15/11/2021 a 30/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 728774
Portaria: 7398/2021 objetivo: dar apoio na realização do atendimen-
to de suspeita de Síndrome Hemorrágica dos Suínos em propriedade no 
município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPi-
TÃo PoÇo/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 1210943/ aNToNio 
GoMES dE aGUiar (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 03/11/2021 a 
04/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728778
Portaria: 7403/2021 objetivo: realizar fiscalização Volante agropecu-
ária no Município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caMETá/Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa Servidor: 54197075/ lU-
ZiNaN da cUNHa TocaNTiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 
diáriaS / 17/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 728783
Portaria: 7396/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volantedurante o 
evento “37leilão comercial de Nova ipixuna” no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: NoVa 
iPiXUNa/Pa Servidor: 54193768/ TaTiaNa PaiVa lEÃo NUNES (MÉdico 
VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 25/10/2021 a 27/10/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728770
Portaria: 7395/2021 objetivo: capacitar os servidores da UlSa dE SaN-
To aNToNio do TaUa no uso de insensibilizador. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SaNTo aNTÔNio do 
TaUá /Pa. Servidor: 57234512/daNilo BriTo do NaSciMENTo (MÉdico 
VETEriNário) / 0,5 diária / 16/11/2021 a 16/11/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728763
Portaria: 7401/2021 objetivo dar apoio na realização do atendimen-
to de suspeita de Síndrome Hemorrágica dos Suínos em propriedade no 
município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo 
MiGUEl do GUaMá/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5861829/
lUiS SiriNEU da coSTa SodrE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 1,5 diária / 03/11/2021 a 04/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 728767
Portaria: 7402/2021 objetivo: auxiliar a reunião técnica, cadastramen-
to e habilitação de médicos veterinários responsáveis técnicos de even-
tos agropecuários nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa, TailÂNdia/Pa Ser-
vidor: 54188789/caMila rocHa fErrEira (aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo) / 4,5 diáriaS / 12/11/2021 a 16/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728772
Portaria: 7400/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e/ou fiscali-
zada em 12 propriedades rurais consideradas de risco ou de escolha alea-
tória com bovinos durante a etapa de novembro de 2021 nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa 

destino: MaGalHÃES BaraTa, MaraPaNiM/Pa Servidor: 54189700/Edi-
Naldo Garcia SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 16/11/2021 
a 19/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728764
Portaria: 7394/2021 Objetivo: Atender à notificação de doença no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cacHoEira 
do arari/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/Pa Servidor: 3254070/ JoÃo 
daS GraÇaS fiGUEirEdo BarBoSa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária 
/ 12/11/2021 a 13/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728755
Portaria: 7393/2021 objetivo: realizar vigilância em propriedade de 
maior risco sanitário para febre aftosa, com vacinação assistida no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVa 
TiMBoTEUa/Pa destino: SaNTarÉM NoVo/Pa Servidor: 54185790/Maria 
daS NEVES rodriGUES NEYra (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
18/11/2021 a 20/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728746
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

45389/2021, Portaria Nº 7215/2021 de 05/11/2021
Portaria: 7392/2021 objetivo: dar continuidade a ação de captura e 
realizar monitoramento de colônia de morcegos e identificação de abrigo 
e controle da população de morcegos hematófagos em propriedades ru-
rais no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
SoUrE/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 54189772/ clEo lEal carVa-
lHo (aUXiliar dE caMPo) / 1,0 diária /11/11/2021 a 11/11/2021.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728740
Portaria: 7389/2021 objetivo: realizar vacinação assistida da campa-
nha de febre aftosa/novembro/2021 no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: PorTo dE MoZ/Pa destino: PorTo dE 
MoZ/Pa Servidor: 321110/ fraNciSco MorEira caMPoS NETo (aUXi-
liar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 15/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728727
Portaria: 7386/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos, juntamente com fEa, engenheira agrônoma, em estabeleci-
mentos comerciais localizados no município de São João do araguaia para 
o cumprimento de meta estabelecida no PPa de 2021.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa 
destino: SÃo JoÃo do araGUaia/Pa Servidor: 54188795/ fraNciSco 
aNdrÉ coSTa oliVEira (TÉcNico aGrÍcola) / 0,5 diária / 17/11/2021 
a 17/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 728720
Portaria: 7387/2021 objetivo: dar apoio em atendimento a ocorrência 
de suspeita de síndrome neurológica em bovino e captura de morcegos 
hematófagos no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BrEU BraNco/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 55588136/ 
alEXaNdrE da SilVa cUNHa (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
10/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728722
Portaria: 7388/2021 Objetivo: Realizar vigilância e entrega da notifica-
ção para vacina compulsória da raiva em área de foco e perifoco no municí-
pio. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/Pa 
destino: acará/Pa Servidor: 5932234/ alBErTo liMoNTa loBo coNcEi-
ÇÃo filHo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) 
/ 4,5 diáriaS / 08/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 728724
Portaria: 7390/2021 objetivo: dar apoio vigilância epidemiológica em 
propriedade de maior risco sanitário para febre aftosa, assim como reali-
zar vacinação assistida no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: PEiXE-Boi/Pa destino: SaNTarÉM NoVo/Pa Servidor: 
54189780/MadSoN aNToNio BUlHÕES caValcaNTE (aUXiliar dE caM-
Po) / 2,5 diáriaS / 17/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 728730
Portaria: 7391/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio em esta-
belecimentos comerciais localizados no município de São João do araguaia 
para o cumprimento de meta estabelecida no PPa de 2021. fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SÃo 
JoÃo do araGUaia/Pa Servidor: 57189731/ daNiEllY BUSaTo GUiNHa-
Zi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 17/11/2021 a 17/11/2021. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 728736
Portaria: 7384/2021 Objetivo: Realizar 12 cadastros e fiscalização em proprie-
dades produtoras de pimenta-do-reino. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caMETá/Pa destino: oEiraS do Pará/Pa Servidor: 54189688/ 
PaUlo roBErTo NUNES dE aViZ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
16/11/2021 a 20/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 728710
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Portaria: 7383/2021 objetivo: dar apoio em atividades educativas para 
ações estratégicas e distribuição de material gráfico. Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149.origem: cHaVES/Pa destino: aBaETETUBa, 
acará, BarcarENa, MoJU/Pa Servidor: 5934204/oliVar aNToNio 
ValENTE riBEiro (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 728704
Portaria: 7385/2021 Objetivo: Realizar 12 cadastros e fiscalização em 
propriedades produtoras de pimenta-do-reino. Justifica-se diárias no mes-
mo local de origem em decorrência atividades terem que ser realizadas em 
propriedades rurais com mais de 06(seis) horas de deslocamento da sede 
do município. o dia 20(sábado) se faz necessário para o retorno do ser-
vidora ao local de origem.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: oEiraS do Pará/Pa destino: oEiraS do Pará/Pa Servidor: 
57198639/ alESSaNdro fraNca alfaia (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 4,5 diáriaS / 16/11/2021 a 20/11/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 728716
Portaria: 7411/2021 objetivo: realizar laudo de vistoria para o registro 
de estabelecimento de uso de agrotóxicos no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa 
Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 5869684/ adra daVid aNToNio 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária /17/11/2021 a 18/11/2021.or-
denador: lucionila Pantoja Pimentel.

Protocolo: 728844
Portaria: 7413/2021 objetivo: realizar vistoria e entrega de materiais 
de expediente nas Unidades desta Gerencia regional nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUara/Pa 
destino: BaNNacH, caNaÃ doS caraJáS, florESTa do araGUaia, rio 
Maria, SaPUcaia/Pa.Servidor: 5946962/dEUSdEdiTE SEPTiMio raMoS 
NETo (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 15/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 728846
Portaria: 7412/2021 objetivo: realizar coleta de grãos em empacota-
doras.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: alTaMira,BElTErra,iTaiTUBa,MariTUBa,rUrÓPoliS,SaN-
TarÉM,TUcUrUÍ/Pa Servidor: 5906169/ JoSE EdUardo da crUZ (aU-
Xiliar dE laBoraTÓrio)/ 12,5 diáriaS / 18/10/2021 a 30/10/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 728851
Portaria: 7414/2021 objetivo: reunir com Gerente regional, servido-
res e lideranças dos meios produtivos envolvendo cultivos agrícolas e pro-
gramas da área vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.
origem: BElÉM destino: faro, oriXiMiNá, TErra SaNTa /Pa.Servidor: 
54185730/lUcioNila PaNToJa PiMENTEl (dirETora) / 9,5 diáriaS / 
13/12/2021 a 22/12/2021. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 728873
Portaria: 7415/2021 Objetivo: Realizar a verificação e acompanhamen-
to da manutenção dos veículos da ADEPARÁ, IN LOCO, nas oficinas creden-
ciadas no Sistema de Manutenção de frotas da VolUS nos veículos perten-
centes a Gerencia regional de Tucuruí. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BrEU BraNco, GoiaNÉSia do 
Pará, JacUNdá, NoVo rEParTiMENTo, PacaJá, TUcUrUÍ/Pa Servidor: 
54195807/ roBErTo BorGES fErrEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 6,5 diáriaS / 15/11/2021 a 21/11/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 728877
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

45299/2021, Portaria Nº 7086/2021 de 04/11/2021
Portaria: 7419/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cacHoEira do arari/Pa desti-
no: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5846960/lUiZ carloS SoarES MoU-
ra (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 15 diáriaS / 16/11/2021 a 30/11/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729033
Portaria: 7422/2021 objetivo: realizar vistoria técnica em estabele-
cimentos processadores de derivados da Mandioca nos municípios. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
caSTaNHal, SaNTa iZaBEl do Pará, SaNTo aNTÔNio do TaUá. Servi-
dor: 05861497/ HaMilToN alTaMiro NoNaTo da SilVa (GErENTE) / 4,5 
diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 729043

coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 
45291/2021, Portaria Nº 7094/2021 de 04/11/2021

Portaria: 7420/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola). fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oEiraS do Pará/Pa destino: 
MoNTE doUrado/Pa Servidor: 55585764/JoSE lUiS MoNTEiro MaGa-
lHaES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 15 diáriaS / 16/11/2021 a 
30/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729045
Portaria: 7423/2021 objetivo: realizar Vistoria Técnica, em 7 Estabe-
lecimentos Processadores de Polpa de frutas da agricultura familiar, nos 
municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: al-
TaMira/Pa destino: PlacaS, UrUará/Pa Servidor: 54186960/ PEdro 
PaUlo MaToS dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 
16/11/2021 a 19/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729053
Portaria: 7421/2021 objetivo: dar apoio em reuniões com Gerente re-
gional, servidores e lideranças dos meios produtivos envolvendo cultivos 
agrícolas e programas da área vegetal nos municípios. fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: faro, oriXiMiNá, 
TErra SaNTa/Pa Servidor: 54192696/ aNa Maria aVElar fraZao (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 9,5 diáriaS / 13/12/2021 a 22/12/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729051
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0787 /2021 – 12.11.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/12/2021 a 30/12/2021, o Extensionista 
rural l–JoSÉ riBaMar da SilVa PiMENTEl- Matrícula nº3176908/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Redenção/Escritório Regional 
de conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar-se em gozo de 
férias. (PaE. 2021/1274072).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo- Presidente

Portaria Nº 0788 /2021 – 12.11.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/12/2021 a 30/12/2021, o Extensionista 
rural ll–dioGo WilliaM coSTa dE PiNa- Matrícula nº 54196279/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Santana do Araguaia/Escritó-
rio regional de conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar-se 
em gozo de férias. (PaE. 2021/1274072).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº 0789 /2021 – 12.11.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/12/2021 a 30/12/2021, o assistente 
de administração–SilVio TadEU QUEiroZ GoMES da SilVa- Matrícu-
la nº 3177246/1, para responder pela Chefia da Seção de Serviços Ge-
rais/coafi, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE. 
2021/1257087).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 728857

errata
.

errata de Portaria de FÉrias
Portaria: 0765/2021, - Publicada no doE nº 34.760 09.11.2021.
onde se lê: conceder, a JoSÉ riBEiro da SilVa - faTal - matrícula: 
57211641/1, férias regulares referentes a novembro/2021, a contar de 
03.11.2021 a 02.12.2021.
Leia-se: conceder, a JoSÉ riBEiro da SilVa - faTal - matrícula: 
57211641/1, férias regulares referentes a novembro/2021, a contar de 
09.11.2021 a 08.12.2021.
 roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – Presidente

Protocolo: 728739

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 053/2021
BENEficiário (a): JUSSara aMErica BorGES da SilVa / MaTrÍcUla: 
54197673/1 / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo / MU-
NicÍPio: BElTErra / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE 



62  diário oficial Nº 34.768 Quarta-feira, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

SErViÇo dE aTEr do EScriTÓrio local dE BElTErra PrEViSTaS No 
ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / 
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 375,00 / Valor ToTal r$ 375,00 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordE-
Nador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 728741
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 049/2021

BENEficiário (a): iSoMar caSTro BarroS / MaTrÍcUla: 54196309 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: faro / 
oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aTEr do 
EScriTÓrio local dE faro PrEViSTaS No ProaTEr 2021 / ProGraMa: 
1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-
30 = r$ 375,00 / Valor ToTal r$ 375,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 
15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG 
SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 728731
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 054/2021

BENEficiário (a): roBENiZia da Moda corrÊa / MaTrÍcUla: 
57189560 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: 
oBidoS / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
dE aTEr do EScriTÓrio local dE oBidoS PrEViSTaS No ProaTEr 
2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo 
dE dESPESa: 3390-30 = r$ 375,00 / Valor ToTal r$ 375,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE 
dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 728744
sUPriMeNto de FUNdos – Portaria 055/2021

BENEficiário (a): Maria lUcia oliVEira caldEraro / MaTrÍcUla: 
3177939 / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo / MUNi-
cÍPio: oriXiMiNá / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE aTEr do EScriTÓrio local dE oriXiMiNá PrEViSTaS No 
ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / 
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 375,00 / Valor ToTal r$ 375,00 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordE-
Nador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 728753
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 052/2021

BENEficiário (a): SÉrGio lUiZ PEdroSo corrÊa / MaTrÍcUla: 
80845101/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: 
JUrUTi / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
aTEr do EScriTÓrio local dE JUrUTi PrEViSTaS No ProaTEr 2021 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 375,00 e 3390-39 = r$ 300,00 / Valor ToTal 
r$ 675,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS 
/ ordENador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi 
rEBElo

Protocolo: 728737
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 051/2021

BENEficiário (a): JoSE JUNio Baia Sarraf / MaTrÍcUla: 57223923 / 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: MoJUÍ doS 
caMPoS / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
dE aTEr do EScriTÓrio local dE MoJUÍ doS caMPoS PrEViSTaS No 
ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / 
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 375,00 Valor ToTal r$ 375,00 / 
PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENa-
dor dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 728735
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 050/2021

BENEficiário (a): fraNK NElSoN dE SoUSa daNTaS / MaTrÍcUla: 
5753422 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: 
cUrUá / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
aTEr do EScriTÓrio local dE cUrUá PrEViSTaS No ProaTEr 2021 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 375,00 / Valor ToTal r$ 375,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dES-
PESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 728732
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 048/2021

BENEficiário (a): Maria do roSario da crUZ oliVEira / MaTrÍcU-
la: 3172929/1 / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo / 
MUNicÍPio: SaNTarÉM - r / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS TÉcNico
-adMiNiSTraTiVaS do EScriTÓrio rEGioNal SaNTarÉM coNforME 
ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / 
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 1.125,00 / 3390-39 = r$ 600,00 
Valor ToTal r$ 1.725,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMPro-
VaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMi-
Valdo JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 728725

diÁria
.

Portaria de diaria Nº211/2021;BENEficiária:faBiola TaTia-
NE fErNaNdES QUEiroZ;MaTrÍcUla: 5960259-1;fUNÇÃo;aSSESSora 
ESPEcial da dirEX;oBJETiVo:ParTiciPar da SolENidadE dE PrE-
MiaÇÃo da “52ª EXPofac-EXPoSiÇÃo fEira aGroPEcUária dE caS-
TaNHal”, oNdE a EMaTEr-Pa SErá PrEMiada EM dUaS caTEGoriaS 
Na SEÇÃo “MElHorES do aGroNEGÓcioS”;PErÍodo: 12.11.2021;Nº 
dE diáriaS:0,5(MEia);dESTiNo:caSTaNHal; ordENador dE dESPE-
Sa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 729105
Portaria de diaria Nº212/2021;BENEficiário:roSiVal PoSSi-
dÔNio do NaSciMENTo;MaTrÍcUla: 3175685/1;fUNÇÃo;PrESidEN-
TE;oBJETiVo:ParTiciPar da SolENidadE dE PrEMiaÇÃo da “52ª EX-
Pofac-EXPoSiÇÃo fEira aGroPEcUária dE caSTaNHal”, oNdE acoN-
TEcErá a PrEMiaÇÃo QUE a EMaTEr-Pa irá rEcEBEr coMo “MElHorES 
do aGroNEGÓcioS”;PErÍodo: 12.11.2021;Nº dE diáriaS:0,5(MEia);-
dESTiNo:caSTaNHal; ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo 
NaSciMENTo.

Protocolo: 729124
Portaria de diaria Nº210/2021;BENEficiária:KáTia cilENE ro-
driGUES aTaYdE;MaTrÍcUla: 5959954/1;fUNÇÃo;aSSESSora ESPE-
cial da dirEX;oBJETiVo:ParTiciPar da SolENidadE dE PrEMiaÇÃo 
da “52ª EXPofac-EXPoSiÇÃo fEira aGroPEcUária dE caSTaNHal”, 
oNdE a EMaTEr-Pa SErá PrEMiada EM dUaS caTEGoriaS Na SEÇÃo 
“MElHorES do aGroNEGÓcioS”;PErÍodo: 12.11.2021;Nº dE diá-
riaS:0,5(MEia);dESTiNo:caSTaNHal; ordENador dE dESPESa:KEi-
MENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 729035
..

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 090/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1176527
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor doriVal PacHEco fErrEira, matrícula nº 
7007566/1, ocupante do cargo de auxiliar administrativo, admitido em 
10/08/1987, 30 (trinta) dias de licENÇa PrÊMio no período de 01/12/2021 
a 30/12/2021 referente ao quinquênio 2008 a 2012.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 12 de Novembro de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 729135

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 089/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa;
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta cEaSa/Pa abaixo 
relacionados no mês de dEZEMBro/2021 E JaNEiro/2022.

Matrícula Servidor Período 
aquisitivo Período de Gozo

57228736/1 PaUlo aNdrÉ ValENTE PiNTo 2020/2021 15/12/2021 a 
31/12/2021

5831113/3 Maria aParEcida BarBoSa PiNHEiro 2020/2021 20/12/2021 a 
18/01/2022

57228545/1 adário PErdiGÃo rodriGUES 2020/2021 02/01/2022 a 
26/01/2022

5910253/1 daNiEllE Marcia TaVarES MElo 2020/2021 02/01/2022 a 
30/01/2022

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 03 de Novembro de 2021
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 729132
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N°. 038/2021-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 915435/2021 e 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, HUGo 
YUTaKa SUENaGa, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico n.º 
038/2021 - SEMaS, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de água mineral natural, para atender as necessidades in-
ternas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, tendo 
como vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: HEroN HENriQUE S BriTo
cNPJ: 29.515.982/0001-36
item 01
Valor Unitário: 6,22
Qtd: 8000
Valor Global: 49.760,00
Belém/Pa, 12 de novembro de 2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS

Protocolo: 729187
PreGÃo eLetrÔNico N°. 040/2021-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 883374/2021 e 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, HUGo 
YUTaKa SUENaGa, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico n.º 
040/2021 - SEMaS, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de agendas, para atender as necessidades internas da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, tendo como 
vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: fiNaliZa EdiTora E iNdUSTria Grafica lTda
cNPJ: 11.261.071/0001-64
item 01
Valor: r$ 11.300,00
Belém/Pa, 12 de novembro de 2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS

Protocolo: 729227

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 038/2021-seMas
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 350/2021 – Gab/semas, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências le-
gais relativas ao processo licitatório n° 915435/2021, resolve adJUdicar 
o Pregão Eletrônico nº 038/2021 – SEMaS, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de água mineral natural, para 
atender as necessidades internas da Secretaria de Estado de Meio ambien-
te e Sustentabilidade – semas, de acordo com as condições e especifica-
ções técnicas constantes no Edital, a empresa abaixo relacionada:
Empresa: HEroN HENriQUE S BriTo
cNPJ: 29.515.982/0001-36
item 01
Valor Unitário: 6,22
Qtd: 8000
Valor Global: 49.760,00
Belém/Pa, 12 de novembro de 2021
raiZa frEiTaS GoiS
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 729181
terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 040/2021-seMas
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 350/2021 – Gab/semas, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências le-
gais relativas ao processo licitatório n° 883374/2021, resolve adJUdicar 
o Pregão Eletrônico nº 040/2021 – SEMaS, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de agendas, para atender as 
necessidades internas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade – semas, de acordo com as condições e especificações técnicas 
constantes no Edital, a empresa abaixo relacionada:
Empresa: fiNaliZa EdiTora E iNdUSTria Grafica lTda
cNPJ: 11.261.071/0001-64
item 01
Valor: r$ 11.300,00
Belém/Pa, 12 de novembro de 2021
raiZa frEiTaS GoiS
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 729221

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2087/2021 - GaB/seMas 12 de NoVeMBro de 
2021.
Prazo para aplicação (em dias): 05
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Matrícula/cargo do Servidor:
- STTEfaNo ViEira fErrEira rodriGUES - 5936210/ 2 – GErENTE
PTrES: 278338 – oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiSTraTiVaS
foNTE: 0116 - fEMa
ElEMENTo: 339030 – MaTErial dE coNSUMo
PlaNo iNTErNo: 4120008338c
ação: 183714
ordENadora: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão ad-
ministrativa e financeira, em exercício, PorTaria Nº 1929/2021 de 26 de 
outubro de 2021, publicada no doE nº 34.749, do dia 27 de outubro de 
2021.

Protocolo: 728622

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2068/2021 - GaB/seMas 10 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo: realizar vistoria a comunidades ao redor do empreendimento, 
cava de Mina, Paiol de Explosivos, infraestrutura operacional, posto de 
abastecimento, oficinas e depósitos de resíduos sólidos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: carajás-Parauapebas/Pa.
Período: 16 e 19/11/2021– 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5907566/2 - diEGo SilVa SaldaNHa- (Gerente)
- 5953091/1- BrUNo GilMar SilVa da SilVa- (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954999/1- faBricio diaS da rocHa- (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão ad-
ministrativa e financeira, em exercício, PorTaria Nº 1929/2021 de 26 
de outubro de 2021, publicada no doE nº 34.749, do dia 27 de outubro 
de 2021.

Protocolo: 728728
Portaria Nº 2096/2021 - GaB/seMas 16 de NoVeMBro de 
2021.
objetivo:Participar da 3ª reunião ordinária do comitê executivo do fórum 
paraense de mudanças e adaptação climática
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia ararandewa, município de Goianésia do Pará
destino: Belém/Pa
Período:15/11 a 17/11/2021-02 e ½ diárias.
colaborador eventual:
-roNaldo NUNES raMoS (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 728860
Portaria Nº 2099/2021 - GaB/seMas 16 de NoVeMBro de 
2021.
Objetivo: Realizar finalização, como representante quilombola responsável 
pela inscrição do cadastro ambiental rural no Módulo PcT/Plataforma Si-
car, da comunidade Quilombola de cachoeira Porteira com apoio técnico 
da SEMaS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: cachoeira Porteira/ oriximiná - Santarém/Pa
destino: Santarém-oriximiná/ Belém/Pa
Período:16/11 a 19/11/2021-03 e ½ diárias.
colaboradores eventuais:
-JUliENE PErEira doS SaNToS- (colaboradora eventual)
- EVErSoN YaN SilVa doS aNJoS (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 729027

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 757 de 12 de novembro de 2021
autorizar o afastamento dos servidores Edimilson aníbal Pinheiro, matrícu-
la  n° 5940995 e Elizane Silveira de Jesus, matrícula n° 5950050, no perío-
do de 16 a 20/11/2021, com destino a alenquer-Pa. objetivo: Participar da 
15ª reunião ordinária do conselho Gestor da Estação Ecológica Grão-Pará. 
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as despesas de viagem serão de responsabilidade do programa arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 756 de 12 de novembro de 2021
autorizar o afastamento dos servidores Edimilson aníbal Pinheiro, matrí-
cula n° 5940995 e Elizane Silveira de Jesus, matrícula n° 5950050, no 
período de 21 a 24/11/2021, com destino a Monte alegre-Pa. objetivo: 
Participar da 15ª reunião ordinária do conselho Gestor da reserva Biológi-
ca Maicuru. as despesas de viagem serão de responsabilidade do programa 
arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 729100
Portaria No 755 de 16 de novembro de 2021
coNSidEraNdo o decreto Estadual no. 795, de 29 de maio de 2020, pu-
blicado no Diário Oficial no. 34.240, de 01 de junho de 2020;
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico – P.a.E. 
no 2021/1239819;
rESolVE:
art. 1o - ceder à servidora catarina Yukari azumi, matrícula no 57190837, 
ocupante do cargo de Técnico em administração, para a Secretária de 
Estado de Planejamento e administração – SEPlad, pelo período de 
16/11/2021 a 31/12/2022, com ônus para o órgão cessionário.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 729304

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 753 de 12 de novembro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Maracanã-Pa, de 21 a 27/11/2021:

Servidor objetivo

deiliany lima de Souza oliveira, matrícula nº 57215529, 
cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente.

realizar 1º reunião de conselho Gestor do refúgio de Vida 
Silvestre Padre Tonetto.

auro Nascimento dias, matrícula nº 57194213, cargo de 
agente administrativo.

apoio organizacional e logístico.

carla andrya Silva de oliveira, matrícula 5942874, cargo de 
auxiliar operacional.

Weliton carlos ramalho, matrícula  nº 5923530, cargo de 
Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2021/1256354 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 729120
Portaria Nº 749 de 12 de novembro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1255451 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar a 1º reunião de conselho Gestor da flota do iriri de 
2021
origem:  Belém-Pa
destino: Santarém e Novo Progresso-Pa
Período: 17 a 27/11/2021 - 10,5 (dez e meia) diárias
Servidor: dilson Nazareno favacho lopes- 5894692 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 752 de 12 de novembro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1255792 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar da ii reunião de intermediação de acordo de pesca do 
camarão na ilha Palheta
origem: Belém-Pa
destino: Muaná-Pa
Período: 12 a 14/11/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: fábio campos Pamplona ribeiro- 5950420 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº 751 de 12 de novembro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1266144 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar levantamentos e demarcações dos limites do PESaM, 
para viabilizar a sinalização das obras que serão executadas pela ValE
origem: Belém-Pa
destino: Marabá e São Geraldo do araguaia-Pa
Período: 05 a 15/12/2021 - 10,5 (dez e meia) diárias
Servidor: Pedro Bernardo da Silva Neto- 55588924 - coordenador de Nú-
cleo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 747 de 12 de novembro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1266195 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: ações e levantamentos de infraestrutura no PESaM que serão 
executadas pela ValE S.a
origem: Belém-Pa
destino: Marabá e São Geraldo do araguaia-Pa
Período: 13 a 18/12/2021 - 5,5 (cinco e meia) diárias
Servidor: Thiago Pacheco de oliveira - 5953392 - Técnico em Gestão am-
biental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 746 de 12 de novembro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1263695 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar das reuniões dos conselhos Gestores das Unidades de 
conservação floTaS faro, Trombetas e Paru, na região da calha Norte
origem: Belém-Pa
destino: Santarém, oriximiná e Monte alegre-Pa.
Período: 04 a 12/12/2021 - 8,5 (oito e meia) diárias
Servidor: Maria do Perpétuo Socorro rodrigues de almeida - 5615003 - 
diretor
cintia da cunha Soares - 57201159 - Técnico em Gestão ambiental
Shislene rodrigues de Souza - 57191828 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 745 de 12 de novembro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1261361 e art. 145 da lei 
Estadual nº 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: apoiar a logística operacional das ações de Educação ambiental 
nas comunidades do PESaM e atividades de conscientização ambiental
origem: Belém-Pa
destino: Marabá e São Geraldo araguaia-Pa.
Período: 08 a 23/12/2021 - 15,5 (quinze e meia) diárias
Servidor: carla andrya Silva de oliveira- 5942874 - auxiliar operacional
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 692 de 03 de novembro de 2021
fundamento legal: conforme o processo  nº 2021/1217626 e art. 145 da 
lei Estadual  nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: fiscalização e monitoramento na Base do idEflor-Bio na comu-
nidade de Jaramacaru – floTa do Trombetas, e no entorno da Unidade, 
visando controlar a entrada dos extrativistas, com apoio da Polícia Militar
origem: oriximiná-Pa
destino: Óbidos e Jaramacaru-Pa
Período: 18/10 a 16/11/2021 - 29,5 (vinte e nove e meia) diárias
Servidor: Jones dam Picanço Guerreiro - 333 - Técnico em Gestão am-
biental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 729155

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 113/2021 - GaB/sec
Belém/Pa, 04 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, no uso de suas atribuições legais, e...
coNSidEraNdo as diretrizes de gestão pública do Governo do Estado do 
Pará.
coNSidEraNdo o disposto na lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 
2002 (institui, no âmbito do Estado do Pará, a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns), regula-
mentada pelo decreto Estadual nº534, de 04 de fevereiro de 2020 (regu-
lamenta a modalidade de licitação denominada pregão na forma eletrônica 
no âmbito da administração Pública Estadual).
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores públicos relacionados no anexo Único 
desta Portaria, para atuarem como autoridade competente/Homologador, 
Pregoeiro e Membros de Equipe de apoio, junto aos Sistemas de Pregão 
Eletrônico que vierem a ser utilizados pelo fundo Estadual de Segurança 
Pública e defesa Social.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
possuindo validade de 01 (um) ano.
art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social
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aNeXo ÚNico
Portaria Nº 113/2021 – GaB/sec

dadoS do SErVidor PErfil

Nome: Wagner luiz de aviz carneiro – TEN cEl QoPM
Secretário Executivo do fundo Estadual de Segurança Pública e defesa 

Social do Estado do Pará
Mf: 5808189-7

cPf: 635.517.562-87
cEP: 66023-700

End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305
Bairro:Batista campos, Belém-Pa

Tel.comercial: (91) 3184-2541 / 2549

aUToridadE coMPETENTE/
HoMoloGador

Nome: João océlio rodrigues Brandão
assistênte administrativo

Mf: 71315/1
cPf: 185.282.792-00

cEP: 66.050-080
End.comercial: rua curuçá, n° 528

Bairro: Umarizal, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 999716021

PrEGoEiro/EQUiPE dE aPoio

Nome: laurécio Silvino couto da rocha
assistênte administrativo

Mf: 58980/1
cPf: 108.344.002-00

cEP: 66023-700
End.comercial: rua arcipreste Manoel Teodoro, 305

Bairro:Batista campos, Belém-Pa
Tel.comercial: (91) 3184-2549

PrEGoEiro/EQUiPE dE aPoio

Protocolo: 728822

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do dia 12/07/2021 - SoB ProTocolo 
Nº 678403
onde se lê: 06.126.1508.8238 - Gestão da Tecnologia da informação 
e comunicação; fonte 0101/ 0301; Natureza 339040; ação 232375; Pi 
412.000.8238c.
Leia-se: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento das ações integra-
das de Segurança Pública; fonte: 0101 e 0301; Natureza: 449052.

Protocolo: 729138
errata do 1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 128/2020-se-
GUP/Pa PUBlicado No doE Nº 34.766, do dia 16/11/2021- ProTo-
colo 728568
oNde se LÊ: fontes: 0316004396 e 0116data da assinatura: 22/10/2021
Leia-se: fontes: 0316004396 e 0116

Protocolo: 729260

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 253/2021 – seGUP/Pa
Processo: 2021/1064208
Exercício: 2021
origem: Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP n° 007/2020 – SEGUP.
objeto: a contratação de empresa especializada para prestação dos servi-
ços de telefonia móvel pessoal - SMP, incluindo um sistema informatizado 
de gerenciamento on-line que permita a visualização e gerenciamento de 
todas as linhas móveis contratadas e faturas do Plano corporativo, além da 
cessão, em regime de comodato, de aparelhostelefônicos móveis, de acor-
do com as especificações contidas no Termo de Referência, assim como 
a transmissão de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte 
técnico.
fundamentação legal: Parecer Jurídico 545/2021- coNJUr
data da assinatura: 16/11/2021
Vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação no doE
Valor Global: r$ 112.698,00 (cento e doze mil, seiscentos e noventa e 
oito reais)
Programação orçamentária: 21.101.06.126.1508.8238 – Gestão da Tec-
nologia da informação e comunicação, Natureza: 339039, fontes: 0101 
e 0301.
contratado: claro BraSil S/a
cNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: rua Henri dunant, no 780 – Torres a e B / Santo amaro - São 
Paulo, SP - Brasil
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 729131

.

.

oUtras MatÉrias
.

decisÃo adMiNistratiVa
aNULaÇÃo de LicitaÇÃo
rEfErÊNcia: Processo nº. 2021/332105 – Pregão Eletrônico nº 
013/2021-SEGUP/Pa
aSSUNTo: administrativo. anulação de licitação. contratação de empresa 
especializada em Serviços de intermediação, implantação, operação e Ge-
renciamento, com a utilização de cartões Magnéticos individuais (virtual), 
por meio de rede de estabelecimentos credenciados em todo o Território 
Brasileiro, para fornecimento de peças, acessórios, equipamentos elétricos 
e eletrônicos, todos originais e com forM ou SEGVoo (rastreabilidade) 
dos fabricantes, Serviços de Manutenção Preventiva, Preditiva e corretiva, 
aquisição de óleo de motores, óleos e fluidos hidráulico e graxas, de acordo 
com a recomendação dos manuais de manutenção da aeronave, previstos 
pelos seus respectivos fabricantes, pagamento de serviço de controle téc-
nico de manutenção, pagamentos de taxas da aNac, serviço de assinatura 
e atualização de cartões dos GPS/GNSS e tablets, serviço de chaparia, 
serviços de remoção e preparo para pintura e pintura de aeronaves, serviço 
de limpeza e conservação das aeronaves (lavagem, lubrificação, polimen-
to) e outros que fizerem necessários para o atendimento às solicitações e 
necessidades para plena condição de aeronavegabilidade da seguinte ae-
ronave, conforme condições estabelecidas no Termo de referência, anexo 
i deste Edital.
• Marca PR-AGM, fabricante PILATUS, modelo Pilatus PC12/45, ano de fa-
bricação 2005, numero de série 667, motor turboélice PraTT & WHiTNEY 
caNadá, ModElo PT-6a/67-B, TSN 3.224.8 TSo 3.224.8 - numero de 
série PcE-Pr0537, hélice HarTZEll, TSN 6224.8 TSo8 - numero de série 
HC-E4A-3D, cedido a título de fiel depositário ao Grupamento Aéreo de 
Segurança Pública – GraESP, Secretaria de Estado de Segurança Publica e 
defesa Social do Pará.
coNSidEraNdo a manifestação da Pregoeira no que se refere a ilegali-
dade devidamente comprovada na Prova de conceito feita por apenas 2 
(dois) membros da comissão Técnica, enquanto deveria ter sido feita por 
no mínimo 3 (três), conforme previsto no item 7.2 do Termo de referência;
coNSidEraNdo a Manifestação Jurídica nº 060/2021-coNJUr-SE-
GUP que, dentre outras ponderações, tende à anulação do certame e de 
todos os seus atos;
coNSidEraNdo o art. 49, § 3º, da lei nº 8.666/93 acerca do contraditó-
rio e ampla defesa para as licitantes participantes na oportunidade de se 
manifestarem acerca da situação;
coNSidEraNdo a supremacia da administração Pública na condução e 
encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instân-
cia, com fundamento no teor do art. 49, caput, da lei federal 8.666/93, 
resolvo:
aNUlar, o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº. 
013/2021, cujo objeto encontra-se em epígrafe, em face de sua ilegalida-
de comprovado nos autos.
i – dETErMiNar a sua baixa nos cadastros do Sistema integrado de ad-
ministração de Serviços Gerais – SiaSG em decorrência da anulação da 
licitação;
ii - PUBliQUE-SE.
iii - arQUiVE-SE.
Belém, 12 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa
SEGUP/Pa

Protocolo: 728982
terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº.2021/35

Órgão de origem: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social

Órgão de destino: MUNicÍPio dE MElGaÇo 

Nº. ordem Nº. rP descrição do Bem

01 15255a caMiNHoNETE,2.5;143cV;5P;5PS;c/ar;diESEl

Tendo em vista o Processo n° 2021/715032 de 24 de Setembro de 2021 , fica efetivada através do presente
documento a doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

orGÃo doador
data: 24/09/2021

UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a):
data: 08/10/2021

JoSÉ dElciclEY PacHEco ViEGaS

Protocolo: 729279



66  diário oficial Nº 34.768 Quarta-feira, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo Portaria de FiscaL Nº 229/2021–
PMPa.
PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.760, do dia 09/11/2021, ProT. Nº 725996
oNde se LÊ: NoMEar o caP QoPM 35512 GilBErTo rEiNaNdo dE oli-
VEira.
Leia-se:NoMEar o MaJ QoPM rG 35512 GilBErTo rEiNaNdo dE oli-
VEira..
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 729126
errata da Portaria Nº 311/21/di/dF, contida no doE nº 34.532 do 
dia 25/03/2021; onde Lê-se: Servidor :SGT PM dinair de araújo car-
valho; cPf: 735.664.702-87; Valor:r$ 379,80 .leia-Se: cB PM dinair de 
araújo carvalho; cPf: 735.664.702-87; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl 
QoPM MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa.

Protocolo: 728815

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
nº. 028/2020-PMPa; EXErcÍcio: 2021; oBJETo: o presente Termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo da vigência do contra-
to administrativo nº 028/2020 – PMPa, por mais 12 (doze) meses, per-
manecendo o valor total de r$ 25.920,00 (vinte e cinco mil, novecentos 
e vinte reais); data da assinatura: 11/11/2021. Vigência:27/11/2021 a 
26/11/2022. a despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Pro-
grama: 1502 – Segurança Pública.; ação: 26/8270 – realização das ações 
da corregedoria da SiEdS; Natureza da despesa: 33.90.36.15 – locação 
de imóvel; Plano interno:1050008270c; fonte: 0101 (recurso ordinário); 
locador(a): Sr BENEdiTo riBEiro dE oliVEira; cPf:251.176.022-34; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 729109

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 952/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, alEX TEiXEira 
raPoSo, MaJ PM, Mf 5807760/1, do efetivo do (a) cVP/dGP; Prazo p/ 
aplicação: 40 (quarenta) dias, desde que esse período não ultrapasse a 
data de 31dEZ21; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 900,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. TErc. PESSoa JUri-
dica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 953/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, Kaio fEli-
PE fErrEira GUiMarÃES, 2º TEN PM, Mf 6402781/1, do efetivo do (a) 
BaNda dE MÚSica/aJG; Prazo p/ aplicação: 40 (quarenta) dias, desde 
que esse período não ultrapasse a data de 31dEZ21; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 
33.90.39 – SErV. TErc. PESSoa JUridica; fonte de recurso: 0101 (te-
souro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel 
QoPM.
Portaria Nº 954/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, laÉrcio aU-
GUSTo GUrJÃo fErNaNdES, MaJ PM, Mf 57231743/1, do efetivo do (a) 
1ª ciPM/cPr Vii/SaliNÓPoliS; Prazo p/ aplicação: 40 (quarenta) dias, 
desde que esse período não ultrapasse a data de 31dEZ21; Prazo p/ Pres-
tação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de des-
pesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recur-
so: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 728927

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 148/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
fiNadoS 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
caP PM raquel chartuni Pereira Teixeira; cPf: 055.190.516-66; Va-
lor: r$ 1.450,70. SUB TEN PM antonio amadeu Monteiro da Silva; cPf: 
264.473.982-91; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM Miguel lago rodrigues; cPf: 
378.573.042-04; Valor: r$ 1.318,80. cB PM Wilson Jesus coelho de al-
meida; cPf: 872.382.412-34; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 729074

Portaria Nº 2238/21/di/dF – objetivo:iii cursos de operações Es-
peciais; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Be-
lém-Pa; destino: Brasilia-df; Período: 25/09 a 25/10/2021; Quantidade 
de diárias: 30 de alimentação; Servidor: SGT PM Bruno daciel cunha da 
Silva; cPf:831.664.242-53; Valor: r$ 5.934,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2239/21/di/dF – objetivo: ii Seminário de inteligência 
das Policias Militares do Nordeste; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salvador-Ba; Período: 10 a 
13/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidor: cEl PM carlos Eduardo Bilóia da Silva; cPf:016.775.247-23; 
Valor: r$ 1.498,14. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2240/21/di/dF – Objetivo: A fim de Cumprir diligências 
de PadS; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Pa-
rauapebas-Pa; destino: redenção-Pa; Período: 01 a 03/09/2021; Quan-
tidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT 
PM José ricardo da Silva costa; cPf:207.337.712-20; Valor: r$ 659,40. 
SGT PM fabiano Batalha araujo; cPf: 910.942.163-72; Valor: r$ 659,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2241/21/di/dF – Objetivo: A fim de Cumprir diligências 
de SiNd; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: orixi-
miná-Pa; destino: faro-Pa; Período: 11 a 14/10/2021; Quantidade de diá-
rias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SUB TEN PM anastacio 
firmino Portela; cPf:442.170.132-72; Valor: r$ 791,28.ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2242/21/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: Breu Branco-Pa; Período: 02 a 05/03/2021; Quantidade de diá-
rias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM france-
nilson félix oliveira Marinho; cPf:647.638.031-15; Valor: r$ 633,04. TEN 
cEl PM luciano Morais ferreira; cPf:468.242.432-72; Valor: r$ 633,04. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2243/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Bragança-Pa; Período: 29 a 30/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM luiz Tiago Pantoja Perei-
ra; cPf:886.040.472-04; Valor: r$ 379,80. Sd PM Vera lucia ferreira da 
Silva; cPf:016.740.232-35; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2244/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; 
destino: cametá-Pa; Período: 27 a 28/10/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: caP PM Evair dos Santos 
ribeiro; cPf:915.050.382-00; Valor: r$ 290,14. SGT PM Juciney Gonçal-
ves correa; cPf:756.152.902-34; Valor: r$ 263,76. SGT PM ronaldo fayal 
de freitas; cPf:741.967.152-49; Valor: r$ 263,76. cB PM Marco antonio 
Gomes lobato; cPf:530.711.232-72; Valor: r$ 253,20. cB PM fabio car-
doso Pereira; cPf:770.527.302-00; Valor: r$ 253,20. cB PM Jonas de 
Melo Vidal; cPf:924.702.892-20; Valor: r$ 253,20. cB PM Willame Vas-
concelos Garcia; cPf:001.308.722-37; Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2245/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa ; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Tailândia-Pa; Período: 03 a 09/11/2021; Quantidade de diárias: 07 de ali-
mentação e 06 de pousada; Servidor: caP PM leonardo cunha alves da 
cunha; cPf:621.917.302-30; Valor: r$1.885,91. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2246/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 23/09/2021; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: SGT PM José Valdecir Nunes da Silva; cPf: 
363.202.932-68; Valor: r$ 131,88. cB PM daniely Gomes Monteiro; 
cPf: 971.515.802-15; Valor: r$ 126,60. cB PM oscar Matos lima; cPf: 
997.032.382-20; Valor: r$ 126,60. Sd PM Marcos railton fonseca Viana; 
cPf:025.672.833-07; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2247/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 22/09/2021; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: TEN PM George luiz de lima Braga; cPf: 
076.492.484-29; Valor: r$ 141,11. SUB TEN PM Josemar farias Miranda; 
cPf: 381.450.222-15; Valor: r$ 131,88. cB PM Eder da Silva Santos; 
cPf: 933.778.272-34; Valor: r$ 126,60. Sd PM alan ricardo dos Santos 
corrêa; cPf: 025.741.022-82; Valor: r$ 126,60 ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2248/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 24/09/2021; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação; Servidores: SGT PM Márcio Marcelo Barros de figueiredo; cPf: 
471.517.732-34; Valor: r$ 131,88. SGT PM alvaro Heleno dos Santos; 
cPf: 584.904.422-15; Valor: r$ 131,88. Sd PM Macgiver Wesley Silva de 
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Brito; cPf: 013.411.592-99; Valor: r$ 126,60. Sd PM luis felipe Veloso 
de almeida Gomes; cPf: 608.265.633-41; Valor: r$ 126,60. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2249/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Jacundá-Pa; Período: 04 a 06/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM leonildo ferreira de 
Moraes; cPf: 362.059.742-15; Valor: r$ 659,40. SGT PM João Marivaldo 
faustino Barata; cPf: 303.864.622-91; Valor: r$ 659,40. SGT PM José 
alberto de Matos lima; cPf: 400.992.612-00; Valor: r$ 659,40. SGT PM 
cleison carlos Silva do rosario; cPf: 615.315.102-72; Valor: r$ 659,40. 
SGT PM luiz otávio Muller Sabat; cPf: 483.410.452-49; Valor: r$ 659,40. 
cB PM reinaldo Sena de Sousa; cPf: 700.534.722-68; Valor: r$ 633,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2250/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; 
destino: São Geraldo do araguaia-Pa; Período: 20 a 22/10/2021; Quanti-
dade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl 
artur daniel dias da Silva; cPf: 036.176.837-03; Valor: r$ 633,04. cB PM 
adelson da Silva almeida; cPf: 888.497.162-49; Valor: r$506,40. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2251/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 30/10 a 02/11/2021; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SUB TEN PM Maria Telma Vieira 
da cruz; cPf: 319.660.982-00; Valor: r$ 923,16. SGT PM Walder Souza 
dos Santos; cPf: 307.641.062-87; Valor: r$ 923,16. SGT PM Suly Nunes 
randel; cPf: 270.120.852-15; Valor: r$ 923,16. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2252/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 30/10 02/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM William raphael da 
Silva Balbino rodrigues; cPf: 083.906.104-85; Valor: r$ 987,77. cB PM 
Jefferson Kelvin Da Silva Gomes; CPF: 911.744.572-87; CPF:911.744.572-
87: Valor r$ 886,20. cB PM rômulo cezar do amaral Soares; cPf: 
740.747.412-53; Valor:r$ 886,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2253/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 20 a 21/10/2021; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Humberto Mario Guimarães 
dos Santos; cPf: 269.779.582-00; Valor: r$ 263,76. SGT PM Eduardo 
Gomes fernandes; cPf: 451.264.102-53; Valor: r$ 263,76. SGT PM Jose 
Maria da Silva rodrigues; cPf: 489.716.852-04; Valor: r$ 263,76. Sd PM 
alex augusto Santos de aguiar; cPf: 008.450.912-04; Valor: r$ 253,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 729183
Portaria Nº 31/21/di/dF – objetivo: curso de Prestação de contas 
de convênios (coNVÊNio BacEN Nº 51209/2019); fundamento legal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Brasília-df; Perí-
odo: 30/11 a 04/12/2021; Quantidade de diárias:04 de alimentação, 04 
de pousada e 04 de indenizações de transporte; Servidor: Sd PM Edilene 
ferreira de Sousa corrêa; cPf: 947.037.442-87; Valor: r$ 1.772,48. Sd 
PM dalcilene Pacheco ferreira; cPf: 835.370.662-87; Valor: r$ 1.772,48. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 728867

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

decisÃo adMiNistratiVa Nº 010/2021-cPL/PMPa
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, constantes no art. 8º, da lei complementar nº 053/06 e art. 5º, iii 
e iV, da lei Estadual 6.474/02, regulamentada pelo art. 13, incisos iii e iV, 
do decreto Estadual nº 534/2020.
considerando o recurso administrativo interposto pela empresa STUdio 
BElÉM arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda - cNPJ 09.235.877/0001-36, 
contra ato da Pregoeira que aceitou e habilitou a proposta da recorrida, 
alcaNcE ProJEToS E coNSTrUÇÕES lTda cNPJ Nº 09.478.515/0001-
76, nos autos do Processo licitatório nº 2021/258290, na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 044/2021/cPl/PMPa, tendo como objeto a contratação 
de empresa de Engenharia ou arquitetura especializada na elaboração de 
projetos básicos e executivos de prevenção e proteção de combate a incên-
dio e emergências para as instalações que compõem o Quartel do coman-
do Geral - QcG da Polícia Militar do Pará.
rESolVE:
01 – acolHEr integralmente os fundamentos e as conclusões expostas 
na decisão adotada pela Pregoeira nos autos do certame em epígrafe que 
negou provimento ao recurso interposto pela recorrente;
02 – adJUdicar o objeto do processo licitatório a empresa alcaN-
cE ProJEToS E coNSTrUÇÕES lTda, inscrita sob o cNPJ n.º cNPJ Nº 
09.478.515/0001-76, pelo valor total de r$ 30.000 (trinta mil reais) para 
o item único do certame;

03 – rETorNar os autos à comissão Permanente de licitação para prosse-
guimento do certame, adotando-se as providências previstas em lei.
Quartel em Belém – Pa, 16 de novembro de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 729071

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico - 28/2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MÓVEiS E BEBEdoUroS Para a acadEPol
Tipo de licitação: Menor Preço por item.
Modo de disputa: aberto
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 30/11/2021
Hora da abertura: 08:30(horário de Brasília/df)
Pregoeiro: leão da costa leão Neto

Protocolo: 729223

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 60/2021 – PcPa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a empresa TaUrUS arMaS S.a., pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 92.781.335/0001-02.
DO OBJETO: Aquisição de pistola calibre 9 mm, conforme especificações 
constantes no termo de referência e a proposta da contratada, os quais 
são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, i da lei nº 
8.666/93, considerando a inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 2.200.000,00 (dois milhões, duzentos mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará;
Programa: 1502 – Segurança Pública;
atividade: 8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública;
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 – formação inicial de agentes 
de Segurança Pública;
Natureza da despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente;
fonte de recursos: 0101.
ordENador rESPoNSáVEl: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo, de-
legada de Polícia civil.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 12/11/2021
_______________________________
ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo
delegada de Polícia civil.
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 60/2021 – 
PcPa
a Exma. Sra. ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo, delegada de Polícia 
Civil, resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 60/2021 – 
PcPa, para aquisição de pistola calibre 9 mm.
Valor: r$ 2.200.000,00 (dois milhões, duzentos mil reais).
Belém – Pa, 12 de novembro de 2021.
_______________________________
ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo
delegada de Polícia civil.

Protocolo: 728738

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 367/21-GaB/dGcPcrc de 16 de NoVeMBro de 
2021
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo n° 2021/527720;
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coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 07/91, de 28.09.91, 
que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público.
r E S o l V E:
contratar por tempo determinado no período de 16.11.2021 a 15.11.2022, 
raYaNNa NoBrE PoNTES, para exercer as funções do cargo de Peri-
to Médico legista autorizada em 10.08.2021 através do Processo Nº 
2021/527720.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 16 de Novembro 
de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 729108

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicado
Com base no item 10.1.2, do Edital 001/2021, resolvo desclassificar o 
candidato Sr. clEYdSoN MarcElo MiraNda, selecionado para o cargo 
de auxiliar operacional – Belém, na 07ª colocação do Processo Seletivo 
Simplificado 001/2021.
Com base no item 10.1.2, do Edital 001/2021, resolvo desclassificar a 
candidata Sra. EriKa dE oliVEira PErEira, selecionada para o cargo 
de auxiliar operacional – Belém, na 08ª colocação do Processo Seletivo 
Simplificado 001/2021.
Belém, 16 de Novembro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
coMUNicado
Com base no item 10.1.2, do Edital 019/2021, resolvo desclassificar o 
candidato Sr. cHrYTiaN MENESES riBEiro, selecionado para o cargo de 
Perito Médico legista – Marabá, na 04ª colocação do Processo Seletivo 
Simplificado 004/2021.
Com base no item 10.1.2, do Edital 019/2021, resolvo desclassificar o 
candidato Sr. iVo MarTiNS PaNoVicH, selecionado para o cargo de Perito 
Médico Legista – Marabá, na 07ª colocação do Processo Seletivo Simplifi-
cado 004/2021.
Belém, 16 de Novembro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 729104

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 250/2021- siNd./diVersos 
Belém, 12 de novembro de 2021
o corregedor chefe, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo os autos da Sindicância investigativa nº 2021/125478 
(apenso 2021/634609), instaurado através da Portaria 07/2021 - cGd/
SiNd. iNVESTiGaTiVa, PUBlicada No doE 34. 444, dE 20 dE JUlHo dE 
2021, para apurar possíveis irregularidades nos atos e condutas de servi-
dor deste departamento de Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 68/2021 - corrEGEdoria 
GEral, que acolheu o relatório final da comissão Sindicante, pelos fun-
damentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos por ine-
xistência de provas.
r E S o l V E:
i– acaTar o relatório da comissão Sindicante e o Parecer correicional n° 
68/2021 – corrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo da Sindicância investigativa nº 
2021/125478 (apenso 2021/634609), instaurada através da Portaria 
07/2021 - cGd/SiNd. iNVESTiGaTiVa, PUBlicada No doE 34. 444, dE 
20 dE JUlHo dE 2021, por inexistência de provas.
iii– ENcaMiNHar à Secretaria da corregedoria Geral do dETraN/Pa para 
que adote as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ P. MiraNda
corrEGEdor cHEfE, dETraN/Pa
PorTaria Nº 32/2019-dG/cGP
Portaria Nº. 246/2021-cGd/Pad/diVersos 
Belém, 08 de novembro de 2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNd os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 

delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 06/2021-Sind. investigati-
va, de 05.11.2021, subscrito pela Presidente de Sindicância investigativa, 
Lissandra Cecília Martins Erero, por meio do qual solicita e justifica a ne-
cessidade de novo prazo para a conclusão do Processo Sindicância inves-
tigativa nº 2018/497703.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 30 dias, o prazo do processo de sindicância inves-
tigativa instaurado pela PorTaria Nº 12/2021-cGd/Sind. investigativa, 
publicada no doE nº 34.703, de 17.09.2021, alterada pela PorTaria Nº 
22/2021-cGd/diVErSaS, de 21 de setembro de 2021, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.709, para a conclusão dos trabalhos, a contar de 
04.11.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN/Pa.
Portaria Nº. 252/2021-cGd/Pad/diVersos 
Belém, 08 de novembro de 2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 07/2021-cPad, de 
08.11.2021, subscrito pela Presidente de comissão, lissandra cecília Mar-
tins Erero, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo 
para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2018/509293.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão de Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado PorTaria Nº 12/2021-cGd/Pad, de 28.04.2021, publicada no 
doE nº 34.572, de 04.05.2021, com errata de portaria publicada em 19 
de maio de 2021, no Diário Oficial do Estado nº 34.588, Prorrogada pela 
PorTaria Nº 161/2021- cdG/Pad diVEroS de 08 de julho de 2021, pu-
blicada no ioEPa Nº 34.655, de 30 de julho de 2021, para que no prazo de 
60 dias, realize a devida conclusão dos trabalhos, a partir de 29.10.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
iii – os efeitos desta Portaria retroagirão à 29.10.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN/Pa.

Protocolo: 729102
Portaria Nº 232/2021- cGd/Pad/diVersas 
Belém, 20 de outubro de 2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para aplicar sanções administrativas 
de repreensão e suspensão de até 30 (trinta) dias;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2021/193565, instaurado pela PorTaria Nº 14/2021-cGd/Pad, PUBlica-
da No doE 34.607, de 10/06/2021, para apurar irregularidade de servidor 
em relação aos deveres e proibições impostas pelo rJU/Pa.
coNSidEraNdo o relatório conclusivo da comissão processante e os fun-
damentos jurídicos apresentados nos Parecer correicional n° 55/2021 – 
corrEGEdoria GEral.
CONSIDERANDO finalmente, que a imposição de penalidades disciplinares 
visa sobretudo corrigir o desvio de conduta dos servidores, devendo ser 
aplicada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade necessária 
a atingir estritamente as finalidades da punição,
r E S o l V E:
i – acaTar o Parecer correcional n° 55/2021– corrrEGEdoria GEral.
ii – aPlicar a penalidade de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias em 
face do servidor HENaNi MoNTEiro da SilVa, com fulcro nos artigos 177, 
Vi, c/c 189, primeira parte, da lei 5.810/94.
iii- À Secretaria da corregedoria Geral do dETraN e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ P. MiraNda
corrEGEdor-cHEfE – dETraN/Pa
Port. N° 032/2019-dG/cGP
(republicada por incorreção no doe nº 34.751, de 28/10/2021)

Protocolo: 729096

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4073/2021-daF/cGP, de 08/11/2021
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.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1241855;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Vonildo Soares dos Santos, matrícula nº 57227326/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas emergenciais e 
de pronto pagamento no municipio de Novo Progresso.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-600,00
3339036-r$-400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 08 à 20/11/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4080/2021-daF/cGP, de 08/11/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1244353;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
francisca Morais da Silva Nogueira, matrícula nº 57201682/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
800,00 (oiTocENToS rEaiS) e destinam-se a suprir despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento no municipio 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 18/11 à 03/12/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4081/2021-daF/cGP, de 08/11/2021
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 2021/1244381;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Giselle oliveira Uribe rosado, matrícula nº 57213563/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas emergenciais e 
de pronto pagamento no municipio de Xinguará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-500,00
3339036-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 19/11 à 03/12/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4082/2021-daF/cGP, de 08/11/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1245579;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
derivaldo Gonzaga alves, matrícula nº 57201632/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENToS rEaiS) e destinam-se a suprir despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento no municipio de Belterra.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-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 19/11 à 02/12/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4084/2021-daF/cGP, de 08/11/2021
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 2021/1244318;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Klécio de Tarcio Brito Pereira, matrícula nº 57214999/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento no municipio de Tailândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 19/11 à 01/12/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 728803

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3755/2021-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 2021/1207003;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 04 à 17/11/2021, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trãnsto, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da rodovia Br-316, em cumprimento 
ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula

Silverton dos Santos Gomes 57227376 /1

Thiago da Silva reis 57213322 /3

franciley roberto Maciel ferreira 57227745 /1

Edson itamar Barradas da Silva 57200229 /1

Evandro ferreira Marques 57188406 /2

Melquizedec dos Santos andrade 54189205 /2

Sirley da Silva Julio 57214394 /2

robson diego oliveira da Silva 54185842 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3769/2021-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 2021/1196816;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias a servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de São Miguel do Guamá no período de 03 à 26/11/2021, 
a fim de atender e concluir processos de veículos, na CIRETRAN do referido 
municipio.

nome matricula
Janete lima Paes 3264688 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3770/2021-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 2021/1201229;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/
PA para o município de Porto Alegre/RS – 19/11 à 26/11/2021, a fim de 
participar do 71° Encontro da aNd – associação Nacional dos detrans no 
referido município.

nome matricula
José Bento andrade Gouvêa Júnior 80845362/5

rosa Maria da Silva Bohadana 5953242/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3771/2021-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 2021/1198080;
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 Oriximiná no período de 28/10 à 03/11/2021, a fim 
de compor a banca itinerante de 1ª fase de cNH, na cirETraN do referido 
municipio.

nome matricula
Marcos antônio rêgo e Silva 5951861/1

rosely Souza Pereira 3263134/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3772/2021-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 2021/1198080;
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 Igarapé-
Miri para o município de oriximiná no período de 28/10 à 03/11/2021, a 
fim de compor a banca itinerante de 1ª fase de CNH, na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
alvaro augusto dos Santos Moraes 57200281/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3773/2021-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 2021/1202261;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de altamira – 04/11 à 06/11/2021, Salinópolis – 07/11 
à 09/11/2021, Bragança – 10/11 à 12/11/2021 e Ulianópolis – 13/11 à 
16/11/2021, a fim de promover os cursos especializados realizados pela 
Gerência da Escola Pública de Trânsito e fazer a entrega de seus certifica-
dos nos referidos municípios.

nome matricula
José Bento andrade Gouvêa Júnior 80845362/5

rosa Maria da Silva Bohadana 5953242/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3776/2021-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 2021/1195380;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias a servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Itu-
piranga para o município de Rondon do Pará – 03/11 à 26/11/2021, a fim 
de realizar atendimento aos usuários em assuntos de veículos no referido 
município.

nome matricula
Gicelda Suedy de farias e Silva 57196219/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3778/2021-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 2021/1179365;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para o município de Mojuí dos Campos – 28/10 à 02/11/2021, a fim de 
realizar atendimento itinerante no referido município.

nome matricula

Jamille christina farias lira 55588474/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3779/2021-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 2021/1164331;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Salinópolis no período de 25/10 à 19/11/2021, 
a fim de realizar atividades administrativas, na CIRETRAN do referido mu-
nicipio.

nome matricula
Jaime farias Brown 57189532/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3780/2021-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 2021/1163002;
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 abaetetuba no período de 25/10 à 19/11/2021, 
a fim de realizar atendimento ao público no setor de habilitação, na CIRE-
TraN do referido municipio.

nome matricula
Sandra abreu Pinheiro 57194026/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3781/2021-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 2021/809241;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Jacundá – 25/10 à 19/11/2021, a fim de realizar 
e concluir processos de veículos no referido município.

nome matricula
Victor Marques de Sousa 5951208/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3783/2021-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 2021/1190237;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de cametá – 22/11 à 24/11/2021, Breves 
– 25/11 à 27/11/2021, Xinguara – 28/11 à 30/11/2021, São Geraldo do 
araguaia – 01/12 à 03/12/2021, São félix do Xingu – 04/12 à 07/12/2021, 
Tucuruí – 08/12 à 10/12/2021, altamira – 11/12 à 14/12/2021 e Óbidos – 
15/12 à 19/12/2021, a fim de ministrar treinamento do PAE nos referidos 
municípios.

nome matricula
José luiz Tavares da Silva 3261638/1
Valnice Maciel de almeida 57188884/1
lorena letícia reis Barata 5909925/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3787/2021-daF/cgp, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1165216;
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 Igarapé-Miri no período de 28/10 à 02/11/2021, a fim 
de realizar atendimento ao público no setor de habilitação, na cirETraN 
do referido municipio.

nome matricula
fernando Jorge do carmo 55588473 /1
rubenil Pinheiro de Barros 57176492 /1

Túlio reis Guimarães 5904022 /2
ivaldo rocha de Sousa 57216831 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3789/2021-daF/cgp, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1179046;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Novo Progresso no período de 12 à 28/11/2021, 
a fim de realizar acompanhamento IN LOCO da reformas e adequações na 
cirETraN do referido municipio.

nome matricula
igor Tancredi de araújo 5945735 /1

Marcus Vinícius ramillo filho 5945733 /3
Geraldo Sérgio de assis 3262650 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3789/2021-daF/cgp, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1179046;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Novo Progresso no período de 12 à 28/11/2021, 
a fim de realizar acompanhamento IN LOCO da reformas e adequações na 
cirETraN do referido municipio.

nome matricula
igor Tancredi de araújo 5945735/1

Marcus Vinícius ramillo filho 5945733/3
Geraldo Sérgio de assis 3262650/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3790/2021-daF/cgp, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1182928;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Bonito – 03 à 05/11/2021, Nova Tim-
boteua – 06 à 08/11/2021, Peixe-Boi – 09 à 11/11/2021, Primavera – 
12 à 14/11/2021, Santarém Novo – 15 à 17/11/2021, Quatipuru – 18 à 
20/11/2021, Santa luzia do Pará – 21 à 23/11/2021, cachoeira do Piria 
– 24 à 26/11/2021, Tracuateua – 27 à 29/11/2021, augusto corrêa/Belém 
– 30/11 à 02/12/2021, a fim de orientar e conscientizar a população sobre 
a segurança no trânsito, nos referidos municipios.

nome matricula
Elannilson Sozinho amaral 57202148 /2

fernanda Gabriele Brasil Silva 5958536 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 728800

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

eXtrato de terMo aditiVo de coNtratos adMiNistratiVos 
de serVidores teMPorÁrios
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso 
de suas atribuições legais, resolve ProrroGar por 01 (um) ano os con-
tratos administrativos dos Servidores Temporários abaixo relacionados, 
com base no estabelecido no artigo 2º da lei complementar nº. 07, de 25 
de setembro de 1991, e suas alterações, e ainda, o autorizo no Processo 
nº. 2021/1010782.
Nº. Mat/ViNc - NoMe - PerÍodo
carGo de aGeNte PeNiteNciÁrio
001 - 05938811/2 - adriaNo BiSMarcK SoarES E SilVa - 13/12/2021 
a 13/12/2022
002 - 05905634/3 - adriaNo JoSE E cUNHa TEiXEira - 13/12/2021 a 
13/12/2022
003 - 07565448/2 - adriaNo raMoS doS SaNToS - 06/12/2021 a 
06/12/2022
004 - 05934615/2 - adriaNo rodriGUES dUarTE - 06/12/2021 a 
06/12/2022
005 - 57217242/4 - adriaNo WaGNEr riBEiro dE MaToS - 06/12/2021 
a 06/12/2022
006 - 05957725/1 - adriEl da SilVa dE JESUS - 06/12/2021 a 06/12/2022

007 - 05934810/2 - aKila doS SaNToS oliVEira - 13/12/2021 a 
13/12/2022
008 - 05936831/2 - alaN carloS da SilVa JardiM - 06/12/2021 a 
06/12/2022
009 - 05957874/1 - alaN riVEliNo da SilVa - 13/12/2021 a 13/12/2022
010 - 55589016/4 - alcidES PErEira MoNTEiro dE oliVEira - 
06/12/2021 a 06/12/2022
011 - 05920807/3 - aldENor da rocHa riBEiro - 06/12/2021 a 
06/12/2022
012 - 05947764/2 - alENilToN rodriGUES BElo - 15/12/2021 a 
15/12/2022
013 - 05931847/2 - alESSaNdro da SilVa SaNToS - 13/12/2021 a 
13/12/2022
014 - 05957675/1 - alESSaNdro SalES da SilVa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
015 - 05931370/2 - alEX fariaS doS SaNToS - 15/12/2021 a 15/12/2022
016 - 05935461/2 - alfrEdo ESTaNiSlaU coSTa SiQUEira - 06/12/2021 
a 06/12/2022
017 - 05908076/3 - alicY MENdES dE oliVEira - 13/12/2021 a 
13/12/2022
018 - 05957829/1 - allaN MoraES da SilVa - 15/12/2021 a 15/12/2022
019 - 05913424/3 - aNa JacYaNE caMPoS coTa - 15/12/2021 a 
15/12/2022
020 - 05937540/2 - aNa Maria MarTiNS dE SoUSa - 16/12/2021 a 
16/12/2022
021 - 05931732/2 - aNdErSoN clEY SarMENTo SoarES - 06/12/2021 
a 06/12/2022
022 - 05957836/1 - aNdErSoN coSTa PErEira - 16/12/2021 a 
16/12/2022
023 - 05941426/2 - aNdrE fariaS liMa - 15/12/2021 a 15/12/2022
024 - 05913339/3 - aNdrEa PaNToJa da crUZ - 15/12/2021 a 15/12/2022
025 - 05957796/1 - aNdrESSa NaSciMENTo da SilVa - 15/12/2021 a 
15/12/2022
026 - 05957805/1 - aNGEliNa NEVES raMoS - 15/12/2021 a 15/12/2022
027 - 05917590/3 - aNiZio SoarES da SilVa - 06/12/2021 a 06/12/2022
028 - 05910870/3 - aNToNio carloS SilVa fErrEira JUNior - 
06/12/2021 a 06/12/2022
029 - 05957684/1 - aNToNio claUdiNo da SilVa NETo - 06/12/2021 a 
06/12/2022
030 - 57231307/4 - aNToNio Elcio da coSTa - 06/12/2021 a 06/12/2022
031 - 05937386/2 - aNToNio JoSE dE SoUZa SiMaS - 15/12/2021 a 
15/12/2022
032 - 05938852/2 - aNToNio MarcoS da SilVa corrEa - 28/12/2021 
a 28/12/2022
033 - 05946195/2 - ariEl doS SaNToS riBEiro - 06/12/2021 a 
06/12/2022
034 - 05957730/1 - arTHUr TEiXEira riBEiro - 06/12/2021 a 
06/12/2022
035 - 05946339/2 - arTUr rodriGUES carNEiro - 15/12/2021 a 
15/12/2022
036 - 57208333/5 - BrUNo daMaScENo oliVEira - 05/12/2021 a 
05/12/2022
037 - 05942328/2 - BrUNo NEPoMUcENo dE araUJo - 06/12/2021 a 
06/12/2022
038 - 05957872/1 - carloS alBErTo SilVa SoUSa - 13/12/2021 a 
13/12/2022
039 - 05957828/1 - carloS aNToNio MarQUES PErEira - 15/12/2021 
a 15/12/2022
040 - 05937397/2 - carloS aUGUSTo SErrao daS NEVES - 06/12/2021 
a 06/12/2022
041 - 05957718/1 - caSSioS MarcEloS KlEY SoUZa SilVa - 06/12/2021 
a 06/12/2022
042 - 05892169/4 - cElSoN roBErTo doS SaNToS oliVEira - 
06/12/2021 a 06/12/2022
043 - 05957833/1 - ciNTHia araUJo da SilVa SoUSa - 16/12/2021 a 
16/12/2022
044 - 05938031/2 - ciNTHia da SilVa aBdoN - 13/12/2021 a 13/12/2022
045 - 05935105/2 - ciSlENE PErEira alVES - 13/12/2021 a 13/12/2022
046 - 05938854/2 - claUdio iNacio BaTiSTa fErrEira - 06/12/2021 a 
06/12/2022
047 - 05934500/2 - clEBEr aUGUSTo Maia doS SaNToS - 06/12/2021 
a 06/12/2022
048 - 05937812/2 - clEidEr daNTaS MorEira - 13/12/2021 a 
13/12/2022
049 - 97571340/2 - cloViS fErrEira MoUra - 06/12/2021 a 06/12/2022
050 - 05937450/2 - criSTiaNE dE alENcar PErEira - 13/12/2021 a 
13/12/2022
051 - 05957727/1 - criSTiaNo diaS SilVa JUNior - 06/12/2021 a 
06/12/2022
052 - 05942275/2 - criSTiaNo liMa MoraES - 06/12/2021 a 06/12/2022
053 - 05922327/2 - daiaNE da SilVa MacHado araUJo - 06/12/2021 
a 06/12/2022
054 - 05957737/1 - daNiEl BarroS SoBriNHo - 06/12/2021 a 
06/12/2022
055 - 05935580/2 - daNiEl lEao da coSTa - 06/12/2021 a 06/12/2022
056 - 05931360/3 - daNiEl SilVa dE PaUla - 15/12/2021 a 15/12/2022
057 - 05920777/2 - daNiEllE criSTiNNE liMa da SilVa - 13/12/2021 
a 13/12/2022
058 - 05925169/2 - daNilo PEdro da SilVa SoUZa - 15/12/2021 a 
15/12/2022
059 - 05935556/2 - daVid rUBENS MorEira BraGa - 16/12/2021 a 
16/12/2022
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060 - 05935814/2 - diEGo lEVY VaZ da SilVa - 06/12/2021 a 06/12/2022
061 - 07565607/2 - dilciNEY aBrEU da SilVa - 13/12/2021 a 13/12/2022
062 - 05904758/3 - diolENo do liVraMENTo loBo - 06/12/2021 a 
06/12/2022
063 - 05937949/2 - dioNaTaN cUNHa SaNToS - 13/12/2021 a 13/12/2022
064 - 05957807/1 - dorilENE SoarES SilVa - 13/12/2021 a 13/12/2022
065 - 05852552/5 - dorYNEY diaS PiNHEiro - 06/12/2021 a 06/12/2022
066 - 70096712/3 - dYEGo MaNSo da SilVa - 15/12/2021 a 15/12/2022
067 - 05957876/1 - Ed PaUla SoUZa riBEiro - 28/12/2021 a 28/12/2022
068 - 05942688/2 - EdEValdo coSTa MacHado - 06/12/2021 a 
06/12/2022
069 - 05957697/1 - EdilSoN doS SaNToS PorTo JUNior - 06/12/2021 
a 06/12/2022
070 - 05957848/1 - EdNaldo da coSTa oliVEira - 13/12/2021 a 
13/12/2022
071 - 57207180/4 - EdSoN KlEBEr dE alMEida frEiTaS - 06/12/2021 
a 06/12/2022
072 - 05957849/1 - EGidio araUJo dE SoUSa - 13/12/2021 a 13/12/2022
073 - 05922164/2 - ElaiNE fErNaNda SilVa SaNToS - 15/12/2021 a 
15/12/2022
074 - 05957810/1 - EliSaBETE SilVa dE carValHo - 13/12/2021 a 
13/12/2022
075 - 05957803/1 - EliZaNGEla caMPoS corrEa - 15/12/2021 a 
15/12/2022
076 - 05957841/1 - EliZiEl da GaMa riBEiro - 13/12/2021 a 13/12/2022
077 - 05936643/2 - ElSoN coSTa MoTa - 28/12/2021 a 28/12/2022
078 - 97571343/2 - ElToN raiol aNGEliM - 06/12/2021 a 06/12/2022
079 - 05946457/2 - ElViS dE oliVEira coSTa - 06/12/2021 a 06/12/2022
080 - 05957685/1 - EMaNoEl oSEiaS do NaSciMENTo - 06/12/2021 a 
06/12/2022
081 - 05957834/1 - Erica raiaNY aNdradE doS SaNToS - 15/12/2021 
a 15/12/2022
082 - 05957819/1 - EriKa GaBriEllE fErrEira Baiao - 13/12/2021 a 
13/12/2022
083 - 54196463/3 - EriNaldo coSTa E coSTa - 06/12/2021 a 06/12/2022
084 - 05907439/3 - EriQUE GoMES carNEiro - 13/12/2021 a 13/12/2022
085 - 05957705/1 - ESMEraldiNo dE JESUS BarrETo JUNior - 
06/12/2021 a 06/12/2022
086 - 05935221/2 - EVErSoN lUiS GoMES da SilVa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
087 - 05957815/1 - faBiaNa dE SoUSa PEdroSo - 13/12/2021 a 
13/12/2022
088 - 05957712/1 - faBio alMEida fErrEira - 06/12/2021 a 06/12/2022
089 - 05932769/2 - faBio aNdErSoN da SilVa SErrao - 06/12/2021 
a 06/12/2022
090 - 05946453/2 - faBricio SoUZa SaNToS - 06/12/2021 a 06/12/2022
091 - 05933848/2 - flaVio caBral dE SoUZa - 16/12/2021 a 16/12/2022
092 - 05938828/2 - flaVio oliVEira cErdEira - 06/12/2021 a 
06/12/2022
093 - 05938808/2 - fraNciSco BarroSo SilVa - 15/12/2021 a 
15/12/2022
094 - 05931194/2 - fraNciSco daS cHaGaS do NaSciMENTo oliVEira 
- 06/12/2021 a 06/12/2022
095 - 05957830/1 - fraNciSco dE aSSiS SilVa SaNToS - 15/12/2021 
a 15/12/2022
096 - 05957816/1 - fraNciSco SalES fUrTado JUNior - 13/12/2021 
a 13/12/2022
097 - 05957821/1 - GaBriEl SilVa rocHa - 13/12/2021 a 13/12/2022
098 - 05928239/2 - GEiSoN BarroS SoarES - 06/12/2021 a 06/12/2022
099 - 05578019/3 - GEorGiaNo loPES dE SENa - 15/12/2021 a 
15/12/2022
100 - 57230413/5 - GEoVaNE GoMES dE caSTro - 06/12/2021 a 
06/12/2022
101 - 05957688/1 - GErliVaN BarroS coSTa - 06/12/2021 a 06/12/2022
102 - 54180715/3 - GErMaNo MoNTEiro - 06/12/2021 a 06/12/2022
103 - 05937509/2 - GErSoN BroNi PErEira filHo - 15/12/2021 a 
15/12/2022
104 - 05957846/1 - GildENir SilVa caSTElo BraNco - 13/12/2021 a 
13/12/2022
105 - 05957820/1 - GiSElE da SilVa PENHa - 13/12/2021 a 13/12/2022
106 - 05957715/1 - iSraEl NEllYS da SilVa ModESTo - 06/12/2021 a 
06/12/2022
107 - 54188808/2 - iVaNilSa aMaral dE aGUiar - 06/12/2021 a 
06/12/2022
108 - 05907275/3 - iVaNilToN SilVa dE QUEiroZ - 06/12/2021 a 
06/12/2022
109 - 05927537/2 - JaBES BarroS PErEira - 13/12/2021 a 13/12/2022
110 - 05957721/1 - JadSoN Jairo caValcaNTE lEal - 06/12/2021 a 
06/12/2022
111 - 05957802/1 - JaiNE caroliNa coTa caMPoS - 15/12/2021 a 
15/12/2022
112 - 05913327/3 - Jairo liMa ViEira - 13/12/2021 a 13/12/2022
113 - 05942727/2 - JaNaiNa rodriGUES da rocHa - 15/12/2021 a 
15/12/2022
114 - 05946743/2 - JaNdErSoN liMa SaNToS - 13/12/2021 a 13/12/2022
115 - 05938791/2 - JarBaS doMiNGoS MorEira doS SaNToS - 
06/12/2021 a 06/12/2022
116 - 05941994/2 - JarMES SoUZa SaNToS - 16/12/2021 a 16/12/2022
117 - 05938774/2 - JEffErSoN SilVa dE SoUZa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
118 - 05957801/1 - JENNYffEr aMaNda BriTo BElo - 15/12/2021 a 
15/12/2022

119 - 05957676/1 - JHoNaTaM MarcElo araUJo GEMaQUE - 06/12/2021 
a 06/12/2022
120 - 05937760/2 - Joao BaTiSTa dE alMEida ParENTE - 13/12/2021 
a 13/12/2022
121 - 05910807/2 - Joao lUiZ PiNTo da cUNHa - 15/12/2021 a 
15/12/2022
122 - 05942242/2 - Joao PaUlo da SilVa lira - 13/12/2021 a 
13/12/2022
123 - 05957702/1 - Joao PaUlo fEliX dE SoUSa GoMES - 06/12/2021 
a 06/12/2022
124 - 05957687/1 - Joao ricardo loPES corrEia - 06/12/2021 a 
06/12/2022
125 - 54191048/4 - Joao roBSoN caBral crUZ - 06/12/2021 a 
06/12/2022
126 - 05957835/1 - JoElBEr aNGElo WaNZElEr dE oliVEira - 
17/12/2021 a 17/12/2022
127 - 05938737/2 - JoNaS GoNcalVES da SilVa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
128 - 05946455/2 - JoNES TorrES PErEira - 13/12/2021 a 13/12/2022
129 - 05957844/1 - JoNlEY NoGUEira BaTiSTa - 17/12/2021 a 
17/12/2022
130 - 05913307/3 - JoSE aUGUSTo MaToS PiNHEiro - 06/12/2021 a 
06/12/2022
131 - 05938851/2 - JoSE GoMES da SilVa NETo - 06/12/2021 a 
06/12/2022
132 - 05710642/2 - JoSE lUiZ BriTo dE QUEiroZ JUNior - 06/12/2021 
a 06/12/2022
133 - 05957686/1 - JoSE MaNoEl alVES WaNdErlEY NETo - 06/12/2021 
a 06/12/2022
134 - 05957878/1 - JoSE NilSoN doS SaNToS aMaral - 28/12/2021 a 
28/12/2022
135 - 05938730/2 - JoSE riBaMar dE oliVEira SilVa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
136 - 05935533/2 - JoSE riBEiro cardoSo - 05/12/2021 a 05/12/2022
137 - 05935530/2 - JoSE SilVESTrE BalTaZar rodriGUES - 06/12/2021 
a 06/12/2022
138 - 05935040/2 - JUaN MEdEiroS GoMES - 06/12/2021 a 06/12/2022
139 - 05957875/1 - JUciE roSa doS SaNToS - 28/12/2021 a 28/12/2022
140 - 05936493/2 - KaYro MacEdo PiNHEiro - 13/12/2021 a 13/12/2022
141 - 05957723/1 - laNilToN araUJo dE caSTro - 06/12/2021 a 
06/12/2022
142 - 05957798/1 - lariSSa raiMUNda MoNTEiro dE SoUSa - 
15/12/2021 a 15/12/2022
143 - 05957822/1 - laUrilENE PiNTo BraSil - 13/12/2021 a 13/12/2022
144 - 05957677/1 - laUro faro da crUZ - 06/12/2021 a 06/12/2022
145 - 05864542/2 - laUro fErrEira do coUTo - 06/12/2021 a 
06/12/2022
146 - 05909887/3 - laZaro SENa da SilVa - 06/12/2021 a 06/12/2022
147 - 05957703/1 - lEaNdro cardoSo diaS - 06/12/2021 a 06/12/2022
148 - 05957695/1 - lEaNdro SEaBra da SilVa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
149 - 05937519/2 - lEidiaNE rEGo PErEira - 13/12/2021 a 13/12/2022
150 - 05957818/1 - liliaNE dE carValHo MarTiNS - 13/12/2021 a 
13/12/2022
151 - 07565564/2 - lUaN SaNToS SoarES - 06/12/2021 a 06/12/2022
152 - 05940702/2 - lUcaS do NaSciMENTo diaS - 06/12/2021 a 
06/12/2022
153 - 05922860/2 - lUcElia carValHo doS SaNToS - 13/12/2021 a 
13/12/2022
154 - 05957701/1 - lUciaNo doS SaNToS fErrEira - 06/12/2021 a 
06/12/2022
155 - 05957843/1 - lUciValdo SoUSa MaciEira - 17/12/2021 a 
17/12/2022
156 - 05934499/2 - lUiS carloS TraNQUEira SilVa - 29/12/2021 a 
29/12/2022
157 - 05938817/2 - lUiS fErNaNdo carValHo dE SoUSa - 13/12/2021 
a 13/12/2022
158 - 05957694/1 - lUiS raPHaEll BaTalHa rodriGUES - 06/12/2021 
a 06/12/2022
159 - 05942720/2 - lUiZ aNToNio PEdroZa dE fraNca - 15/12/2021 
a 15/12/2022
160 - 05940848/2 - lUiZ fErNaNdo SilVa corrEa JUNior - 06/12/2021 
a 06/12/2022
161 - 05957832/1 - MadSoN GoMES GoES - 16/12/2021 a 16/12/2022
162 - 05957704/1 - MadSoN HUMBErTo coSTa dE alcaNTara - 
06/12/2021 a 06/12/2022
163 - 05931990/2 - MaElToN doS SaNToS loBaTo - 15/12/2021 a 
15/12/2022
164 - 05934570/2 - MaGci SaMPaio BENTES - 15/12/2021 a 15/12/2022
165 - 05957696/1 - MarcEl MaUricio SoUSa dE carValHo - 
06/12/2021 a 06/12/2022
166 - 57227541/4 - MarcElo da SilVa E SilVa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
167 - 05957851/1 - MarcElo liMa da SilVa - 13/12/2021 a 13/12/2022
168 - 05942303/2 - MarciEl oliVEira da coNcEicao - 13/12/2021 a 
13/12/2022
169 - 05905680/4 - Marcio aNToNio cordEiro dE alBUQUErQUE - 
06/12/2021 a 06/12/2022
170 - 05906312/3 - Marcio rodriGUES dE faria - 15/12/2021 a 
15/12/2022
171 - 05896925/3 - Marco fErrEira loPES - 13/12/2021 a 13/12/2022
172 - 05931412/2 - MarcoS aNToNio GoMES MENdoNca - 13/12/2021 
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a 13/12/2022
173 - 05957692/1 - MarcoS doUGlaS aMoriM da coSTa - 06/12/2021 
a 06/12/2022
174 - 05906577/3 - MarcoS roBErTo da SilVa coSTa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
175 - 05905633/3 - MarcUS ViNiciUS PErEira da SilVa - 13/12/2021 
a 13/12/2022
176 - 05957839/1 - MarcUS ViNiciUS rEiS aMoriM - 16/12/2021 a 
16/12/2022
177 - 54197087/2 - Maria da coNcEicao MaUES dE SoUSa - 13/12/2021 
a 13/12/2022
178 - 05957870/1 - Maria iriSVaNia SalES fiGUEirEdo - 13/12/2021 
a 13/12/2022
179 - 05903491/3 - Maria laiSE dE SoUSa oliVEira - 13/12/2021 a 
13/12/2022
180 - 05957732/1 - Maria lUiZa dE MaToS TiNoco dE SoUSa - 
06/12/2021 a 06/12/2022
181 - 05957720/1 - Maria oNicE MiraNda doS SaNToS - 06/12/2021 
a 06/12/2022
182 - 05931349/2 - Mario alMEida dE SoUSa - 06/12/2021 a 06/12/2022
183 - 05938182/2 - MoNiQUE dE MElo coElHo - 15/12/2021 a 
15/12/2022
184 - 05933827/2 - NaPolEao SEBaSTiao SaNToS da SilVa JUNior - 
06/12/2021 a 06/12/2022
185 - 05957700/1 - NaTaNaEl liMa PErEira - 06/12/2021 a 06/12/2022
186 - 05946249/2 - ocioNE GoMES diaS - 13/12/2021 a 13/12/2022
187 - 05937507/2 - odilENE PErEira dE araUJo - 13/12/2021 a 
13/12/2022
188 - 05957690/1 - oSEaS GoMES da coSTa - 06/12/2021 a 06/12/2022
189 - 05957813/1 - oSValdo Ulio SilVa da crUZ - 13/12/2021 a 
13/12/2022
190 - 05957871/1 - oZEaS carValHo SoUSa - 13/12/2021 a 13/12/2022
191 - 05957736/1 - PaBlo MaTHEUS da coSTa PalHETa - 06/12/2021 
a 06/12/2022
192 - 05046602/2 - PaUlo MarcElo dE MoUra coElHo - 06/12/2021 
a 06/12/2022
193 - 05937326/2 - PaUlo roGErio cordEiro dE caSTro - 06/12/2021 
a 06/12/2022
194 - 05156076/4 - PaUlo SErGio doS SaNToS BaHia - 06/12/2021 a 
06/12/2022
195 - 05957824/1 - PEdro caldaS raMoS - 15/12/2021 a 15/12/2022
196 - 06039455/3 - rafaEl BraBo dE VaScoNcEloS - 06/12/2021 a 
06/12/2022
197 - 05943028/2 - raoNi aNdrE loPES cEciM - 06/12/2021 a 
06/12/2022
198 - 05957713/1 - rEGiNaldo MaTiaS da SilVa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
199 - 05957709/1 - rENaN HENriQUE SaNToS dE JESUS - 06/12/2021 
a 06/12/2022
200 - 05957678/1 - rENaTo fErraZ aVila - 06/12/2021 a 06/12/2022
201 - 57215740/5 - rENildo BaTiSTa MorEira - 13/12/2021 a 
13/12/2022
202 - 05957840/1 - rEUldE da SilVa SaNToS - 13/12/2021 a 13/12/2022
203 - 05957827/1 - ricardo alEXaNdrE airES dE aMoriM - 13/12/2021 
a 13/12/2022
204 - 05921859/3 - ricardo JoSE foNSEca da SilVa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
205 - 05901421/4 - roBSoN aMaral riBaS - 16/12/2021 a 16/12/2022
206 - 05957739/1 - roBSoN liMa oliVEira - 06/12/2021 a 06/12/2022
207 - 05957842/1 - rodriGo alMEida da GaMa - 13/12/2021 a 
13/12/2022
208 - 05938025/2 - rodriGo da SilVa MaGalHaES - 13/12/2021 a 
13/12/2022
209 - 05937508/2 - rUBENS NoNaTo airES doS SaNToS - 15/12/2021 
a 15/12/2022
210 - 05931757/2 - rUBiSNEi carValHo PiNTo - 15/12/2021 a 
15/12/2022
211 - 05957825/1 - rUY GUilHErME SilVa BaTiSTa - 13/12/2021 a 
13/12/2022
212 - 05922876/3 - SaMara caNdida dE liMa - 29/12/2021 a 29/12/2022
213 - 05957800/1 - SaMara carValHo BaTiSTa - 15/12/2021 a 
15/12/2022
214 - 05957792/1 - SaMira coSTa GaMBoa - 15/12/2021 a 15/12/2022
215 - 05957880/1 - SaNdrio alEX dUarTE dE frEiTaS - 28/12/2021 a 
28/12/2022
216 - 05912134/3 - SidNEY alBErTo SilVa do carMo - 06/12/2021 a 
06/12/2022
217 - 05957845/1 - SilVaNicE araUJo liMa - 13/12/2021 a 13/12/2022
218 - 05957823/1 - SilVia raiaNY lEal dE SoUZa - 15/12/2021 a 
15/12/2022
219 - 05947038/2 - SYdNEY NoNaTo MacHado BorGES - 06/12/2021 
a 06/12/2022
220 - 05938846/2 - TaYloN GoMES da SilVa - 06/12/2021 a 06/12/2022
221 - 05922422/3 - TElMa SUElY MarTiNS dE SoUZa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
222 - 05957698/1 - THiaGo aNdrE Sa fErrEira - 06/12/2021 a 
06/12/2022
223 - 05890475/3 - THiaGo KairoN NaSciMENTo BarroS - 06/12/2021 
a 06/12/2022
224 - 05957708/1 - THiaGo rUidEGlaN loBaTo loPES - 06/12/2021 a 
06/12/2022
225 - 05957710/1 - TiaGo PorTilHo caldaS - 06/12/2021 a 06/12/2022

226 - 05933572/2 - ValMir rodriGUES PiMENTEl - 13/12/2021 a 
13/12/2022
227 - 05893240/4 - VicTor HUGo TEiXEira BarroS - 06/12/2021 a 
06/12/2022
228 - 05957699/1 - WaGNEr VENaNcio aSSUNcao SoUZa - 06/12/2021 
a 06/12/2022
229 - 05946359/2 - WalMar dE SoUSa GoMES - 13/12/2021 a 
13/12/2022
230 - 97571331/2 - WaYdSoN WEllToN SoUSa oliVEira - 06/12/2021 
a 06/12/2022
231 - 05931250/2 - WdclYNE SaNToS SoarES - 06/12/2021 a 
06/12/2022
232 - 05889942/4 - WEllYNToN HESTaNNiSlaU raBElo BElUcio - 
06/12/2021 a 06/12/2022
233 - 05932778/2 - WENdEll riBEiro loPES - 06/12/2021 a 06/12/2022
234 - 05892181/2 - WErBETH doS SaNToS caMPElo - 06/12/2021 a 
06/12/2022
235 - 05957673/1 - WilKEr PErEira ViaNa - 06/12/2021 a 06/12/2022
236 - 05957706/1 - WilliaM SilVa rodriGUES - 06/12/2021 a 
06/12/2022
237 - 05957674/1 - YaN aUGUSTo da SilVa E SilVa - 06/12/2021 a 
06/12/2022
238 - 05743320/5 - Zilda da SilVa fErrEira - 13/12/2021 a 13/12/2022
Belém, 16 de novembro de 2021
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas
eXtrato de terMo aditiVo de coNtratos adMiNistratiVos 
de serVidores teMPorÁrios
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso 
de suas atribuições legais, resolve ProrroGar por 06 (seis) meses os 
contratos administrativos dos Servidores Temporários abaixo relaciona-
dos, com base no estabelecido no artigo 2º da lei complementar nº. 07, 
de 25 de setembro de 1991, e suas alterações, e ainda, o autorizo no Pro-
cesso nº. 2021/1010777.
Nº. - Mat/ViNc - NoMe - carGo - PerÍodo
carGo de aGeNte PeNiteNciÁrio
001 - 57220980/1 - aBdiEl da SilVa caBral - 31/12/2021 a 01/07/2022
002 - 54181478/1 - aBEl coSTa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
003 - 57211935/1 - aBEl MiraNda TEiXEira NETo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
004 - 05905002/2 - aBNEr da SilVa caBral NETo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
005 - 06403711/1 - aBraao SoUSa Sa - 31/12/2021 a 01/07/2022
006 - 57175831/1 - aBraHaM faBriZio BENdaYaN - 31/12/2021 a 
01/07/2022
007 - 57211906/1 - acaSSio da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
008 - 05831270/2 - adailToN BarroS PErEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
009 - 05943288/1 - adailToN da coSTa PiNTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
010 - 06403268/1 - adalMir alBUQUErQUE dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
011 - 54181406/1 - adaM doUGlaS caSTElo MacEdo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
012 - 05921789/2 - adElia fErraZ dE alMEida - 27/02/2022 a 
28/08/2022
013 - 54196433/1 - adENil da PoNTE NoGUEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
014 - 05812895/1 - adEZiNHo MENdES doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
015 - 57211905/1 - adilio da SilVa araUJo - 31/12/2021 a 01/07/2022
016 - 57220971/1 - adilSoN PiNHEiro aNTUNES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
017 - 08400664/1 - adilSoN SaNToS alMEida TaVarES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
018 - 05431913/2 - adMilSoN da coNcEicao fraNca - 31/12/2021 a 
01/07/2022
019 - 57216565/1 - adriaNa aNJoS aYrES - 31/12/2021 a 01/07/2022
020 - 54188474/3 - adriaNa criSTiNa fraNco dE Sa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
021 - 06403359/1 - adriaNa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
022 - 06403324/1 - adriaNa dE MoraES alBUQUErQUE - 31/12/2021 
a 01/07/2022
023 - 05953275/1 - adriaNa laMEira lEal - 31/12/2021 a 01/07/2022
024 - 57220945/1 - adriaNa liSBoa BraGa - 31/12/2021 a 01/07/2022
025 - 05812046/1 - adriaNa Maria dE SoUZa fariaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
026 - 05949229/1 - adriaNE dE SoUSa liMa doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
027 - 05954813/1 - adriaNo cEZar SoUZa doS SaNToS - 09/03/2022 
a 07/09/2022
028 - 80015477/1 - adrYaN KariNE da SilVa SoarES - 27/02/2022 a 
28/08/2022
029 - 05815320/1 - adSoN adriaNo PadilHa dE SoUSa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
030 - 57203842/1 - adSoN roBErTo NaSciMENTo dE MENdoNca - 
31/12/2021 a 01/07/2022
031 - 05917480/2 - aGEU fErrEira da SilVa filHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
032 - 57216586/1 - aGlicio GoMES MaGNo - 31/12/2021 a 01/07/2022
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033 - 05922364/2 - aida SUElMa dE SoUZa coSTa PaiXao - 09/02/2022 
a 10/08/2022
034 - 05946755/1 - ailToN NUNardo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
035 - 05892781/3 - airToN cHaGaS NEGrEiroS alVES - 10/03/2022 a 
08/09/2022
036 - 54188665/1 - alaidE coSTa da coNcEicao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
037 - 05816920/1 - alailSoN da SilVa SErrao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
038 - 57210069/1 - alaN BrUNo MacEdo - 31/12/2021 a 01/07/2022
039 - 57231085/2 - alaN caSTro da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
040 - 05922571/2 - alaN EdUardo dE SoUZa cUNHa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
041 - 05954689/1 - alaNE NaYara liMa dE JESUS - 27/02/2022 a 
28/08/2022
042 - 05925794/2 - alBErTo aTaidE carValHo - 19/02/2022 a 
20/08/2022
043 - 54181926/1 - alBErTo NaZarENo QUEiroZ dE SoUSa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
044 - 05417040/1 - alBErTo PErEira doS aNJoS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
045 - 57221115/1 - alBErTo SErGio BaTiSTa rodriGUES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
046 - 05217741/1 - alBiNo cElio PErEira aNTUNES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
047 - 54188669/1 - alcY NaSciMENTo filHo - 31/12/2021 a 01/07/2022
048 - 05939349/1 - aldalEia diaS BEZErra - 31/12/2021 a 01/07/2022
049 - 05825474/1 - aldEMir SoUZa doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
050 - 57192547/1 - aldENiZE SilVa doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
051 - 57174598/5 - aldErlaN SilVa dE carValHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
052 - 54196504/1 - aldo JoSE MacEdo - 31/12/2021 a 01/07/2022
053 - 57221049/1 - aldriN collYNS PErES aGE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
054 - 05919171/2 - alESSaNdro do roSario MoraES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
055 - 05953059/1 - alESSaNdro fErrEira Garcia - 31/12/2021 a 
01/07/2022
056 - 57174389/1 - alESSaNdro MariNHo dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
057 - 05769078/1 - alESSaNdro SilVa doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
058 - 05947800/1 - alEX da foNSEca BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
059 - 05958717/1 - alEX da SilVa BorGES - 08/02/2022 a 09/08/2022
060 - 05848016/1 - alEX dE SoUZa MarTiNS - 31/12/2021 a 01/07/2022
061 - 05952907/1 - alEX doS SaNToS liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
062 - 05959239/1 - alEX PaES raYol friaS - 22/03/2022 a 20/09/2022
063 - 57221255/1 - alEX PaNToJa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
064 - 54180158/1 - alEXaNdrE dE caSTro cardoSo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
065 - 54180879/1 - alEXaNdrE fErrEira da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
066 - 05943038/1 - alEXaNdrE iGor SoUZa MacHado - 31/12/2021 a 
01/07/2022
067 - 54196813/1 - alEXaNdrE lUiS dE QUEiroZ MoNTEiro - 
31/12/2021 a 01/07/2022
068 - 05798116/1 - alEXaNdro dE carValHo PorTilHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
069 - 05917124/2 - alEXSaNdro da SilVa - 17/02/2022 a 18/08/2022
070 - 54188782/1 - alfEU MEllo coElHo - 31/12/2021 a 01/07/2022
071 - 54188807/1 - aliaNdro ricEllY da SilVa dE SoUZa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
072 - 05942691/1 - aliNE BorGES da GaMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
073 - 05959220/1 - aliNE dE SoUSa MoNTEiro - 25/03/2022 a 
23/09/2022
074 - 05958710/1 - aliNE NaSciMENTo araUJo - 09/02/2022 a 
10/08/2022
075 - 05942520/1 - aliNE PaTricia dE aGUiar PiNTo rodriGUES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
076 - 80846056/3 - aliNY GoMES SaNTa BriGida - 31/12/2021 a 
01/07/2022
077 - 06403844/1 - aliSSoN TadEU da SilVa cUNHa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
078 - 08400895/1 - allaN fraNK fErrEira SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
079 - 05942336/1 - alMir dE SoUSa carNEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
080 - 55585654/2 - alMir riBEiro dE carValHo NETo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
081 - 57203828/1 - alMir SErGio da coSTa dE MoraES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
082 - 05808936/1 - alTaMir PiNTo GodiNHo - 31/12/2021 a 01/07/2022
083 - 05922801/2 - alTHiErES BarBoSa dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
084 - 57203819/1 - alUiSio alBErTo lEao BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
085 - 54188596/1 - alUiSio aNToNio fErNaNdES SacraMENTo - 
31/12/2021 a 01/07/2022

086 - 54187444/1 - alUiZaNdra carValHo dE VaScoNcEloS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
087 - 05798124/1 - alUiZio daS NEVES fErrEira foNSEca - 31/12/2021 
a 01/07/2022
088 - 05573866/2 - alVaro lUiZ MaGalHaES fUrTado - 31/12/2021 a 
01/07/2022
089 - 05769507/1 - alVaro oliVEira da PaiXao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
090 - 05954881/1 - aMaNda da SilVa SoarES - 27/02/2022 a 28/08/2022
091 - 05936481/2 - aMaNdo dE oliVEira BESErra - 31/12/2021 a 
01/07/2022
092 - 05832349/1 - aMarildo lEliS - 31/12/2021 a 01/07/2022
093 - 06402909/1 - aMilTo SoarES do NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
094 - 05812038/1 - aMiNTaS rodriGUES doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
095 - 05868831/1 - aNa alicE da SilVa da cUNHa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
096 - 57205804/1 - aNa carla da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
097 - 05954631/1 - aNa caroliNE lEMoS loPES - 27/02/2022 a 
28/08/2022
098 - 05909880/3 - aNa claUdia SilVa SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
099 - 57210013/1 - aNa criSTiNa BriTo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
100 - 05893267/3 - aNa criSTiNa dE oliVEira corrEa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
101 - 05817811/1 - aNa EdiNa MorEira dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
102 - 05812127/1 - aNa licE MarTiNS cHaVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
103 - 57221065/1 - aNa lidia alVES dE alMEida - 31/12/2021 a 
01/07/2022
104 - 05953046/1 - aNa lUcia fErrEira dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
105 - 57203585/1 - aNa lUcia ViEira SaNToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
106 - 57210021/1 - aNa lUZia PESSoa fariaS - 31/12/2021 a 01/07/2022
107 - 05614350/1 - aNa Maria MacEdo dE MoraiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
108 - 57220990/1 - aNa PaUla SilVa dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
109 - 05918124/2 - aNa rEGiNa SoarES liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
110 - 54187445/1 - aNa roSa SoarES da SilVa oliVEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
111 - 05415470/1 - aNa VirGiNia MoUra dE MESQUiTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
112 - 57209649/1 - aNcElMo BraGa PUrEZa - 31/12/2021 a 01/07/2022
113 - 57221197/1 - aNdErSoN alMEida NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
114 - 05942969/1 - aNdErSoN clEiToN TaVarES dE aZEVEdo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
115 - 54182903/1 - aNdErSoN da SilVa MoraiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
116 - 05892121/2 - aNdErSoN da SilVa PErEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
117 - 57221189/1 - aNdErSoN diEGo faro BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
118 - 57192432/1 - aNdErSoN HarlEY SoUZa da lUZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
119 - 05958724/1 - aNdErSoN JoSE GUrJao SaNToS - 08/02/2022 a 
09/08/2022
120 - 05942333/1 - aNdErSoN rUY MorEira MoTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
121 - 05909876/2 - aNdErSoN WaGNEr dE oliVEira carValHo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
122 - 57220934/1 - aNdrE dUarTE da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
123 - 05766281/1 - aNdrE MoraES SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
124 - 05947039/1 - aNdrE SilVa MiraNda - 31/12/2021 a 01/07/2022
125 - 05941804/1 - aNdrEa fraNciSco da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
126 - 05954606/1 - aNdrEZa do Socorro NiTScH - 27/02/2022 a 
28/08/2022
127 - 54188203/1 - aNGEla Maria lEal doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
128 - 05859808/1 - aNToNia BEZErra dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
129 - 57203891/1 - aNToNia dE oliVEira GoNcalVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
130 - 05954627/1 - aNToNia NaYaNNa doS SaNToS PiNTo - 27/02/2022 
a 28/08/2022
131 - 06403337/1 - aNToNio aNdErSoN da SilVEira NaSciMENTo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
132 - 57174223/1 - aNToNio carloS BriTo dE araUJo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
133 - 05415047/1 - aNToNio carloS coSTa PErEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
134 - 54181941/1 - aNToNio carloS MElo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
135 - 05116961/5 - aNToNio carloS PErEira aNTUNES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
136 - 05954801/1 - aNToNio carloS PErEira do NaSciMENTo - 
10/03/2022 a 08/09/2022
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137 - 57217069/1 - aNToNio carloS riBEiro - 31/12/2021 a 01/07/2022
138 - 57216583/1 - aNToNio carloS SoUZa GoMES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
139 - 54180136/1 - aNToNio carloS ViEira QUEiroZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
140 - 05868823/2 - aNToNio dE PadUa MarTiNS rocHa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
141 - 05910546/2 - aNToNio EdSoN liMa dE SoUZa - 09/03/2022 a 
07/09/2022
142 - 54196469/1 - aNToNio EdVaN TaVarES coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
143 - 05920769/2 - aNToNio fErrEira da SilVa - 09/02/2022 a 
10/08/2022
144 - 05832012/1 - aNToNio GENTil fUrTado E BraNco - 31/12/2021 
a 01/07/2022
145 - 54181899/1 - aNToNio JoaBE SalUSTiaNo doS SaNToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
146 - 54188633/1 - aNToNio JoSE coUTo PiNTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
147 - 54188201/1 - aNToNio MarcoS coSTa ValadarES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
148 - 54191232/1 - aNToNio MarcoS dE araUJo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
149 - 05938840/2 - aNToNio MarcoS NaSciMENTo da SilVa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
150 - 57209996/1 - aNToNio MoraES da SilVa JUNior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
151 - 08400897/1 - aNToNio oliVEira carValHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
152 - 05868815/1 - aNToNio PaUlo cordEiro caMarao - 31/12/2021 
a 01/07/2022
153 - 05898507/3 - aNToNio roNiSoN cardoSo dE caSTro - 
31/12/2021 a 01/07/2022
154 - 05759870/1 - aNToNio SErGio liMa forTES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
155 - 05903552/4 - aNToNio SilVaNo JoSE doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
156 - 54194947/1 - aNToNio XaViEr da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
157 - 05887909/1 - aParEcida loPES da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
158 - 05710596/1 - ari cElio frEirE doS rEiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
159 - 57221053/1 - ariaNE dE caSSia rEiS da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
160 - 54194915/1 - arilENE SilVa dE aNdradE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
161 - 05942003/1 - arioSValdo fEiToSa alMEida - 31/12/2021 a 
01/07/2022
162 - 57221090/1 - ariSToTElES do NaSciMENTo laUNE - 31/12/2021 
a 01/07/2022
163 - 57211900/1 - ariValdo caMPoS dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
164 - 05907222/2 - arliNdo GoNcalVES rodriGUES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
165 - 06402882/1 - arNaldo aViZ da coSTa filHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
166 - 57220691/1 - arTHUr fErrEira loPES - 31/12/2021 a 01/07/2022
167 - 05572533/1 - arTHUr JoSE ViEira NETo - 31/12/2021 a 01/07/2022
168 - 05725313/1 - BarBara ElEodora ViaNa da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
169 - 05630592/1 - BENEdiTo carloS NUNES MoNTEiro - 31/12/2021 
a 01/07/2022
170 - 54180134/5 - BENEdiTo corrEa loPES - 31/12/2021 a 01/07/2022
171 - 55588993/2 - BENEdiTo dE aMoriM caldaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
172 - 57203966/1 - BENEdiTo faGNEr SilVa doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
173 - 51472414/1 - BENildo MoraES dE frEiTaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
174 - 05958733/1 - BENilSoN diaS caMara - 08/02/2022 a 09/08/2022
175 - 54196437/1 - BENilSoN NaZarE dE aQUiNo carrEra JUNior - 
31/12/2021 a 01/07/2022
176 - 54182147/2 - BErNardiNo coSTa dUarTE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
177 - 06403401/1 - BEVErllY KElSoNN SilVa MoraES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
178 - 05954663/1 - BrENda lUciaNa do laGo PraXEdES - 27/02/2022 
a 28/08/2022
179 - 57221059/1 - BrENda NaYara SilVa doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
180 - 05954610/1 - BrENda NaZarENa da SilVa aGUiar - 27/02/2022 
a 28/08/2022
181 - 05954645/1 - BrENda PErEira da SilVa - 27/02/2022 a 28/08/2022
182 - 05937125/2 - BrENo caBral PiNHEiro - 31/12/2021 a 01/07/2022
183 - 05905082/3 - BrUcE VEriaNo liMa Nacif - 09/03/2022 a 
07/09/2022
184 - 05895276/2 - BrUNa TaYaNNa NaSciMENTo GoNZaGa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
185 - 57221091/1 - BrUNo da coSTa NaHUM - 31/12/2021 a 01/07/2022
186 - 05958726/1 - BrUNo do NaSciMENTo QUEiroZ - 08/02/2022 a 
09/08/2022
187 - 05942770/1 - BrUNo liMa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022

188 - 05952894/1 - BrUNo PErEira da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
189 - 05953006/1 - BrUNo roBErTo dE oliVEira BErNaldo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
190 - 05921313/2 - caMila araUJo BriTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
191 - 05847028/1 - caNdida Maria BarroS - 31/12/2021 a 01/07/2022
192 - 05816416/1 - cariValdo liMa da lUZ - 31/12/2021 a 01/07/2022
193 - 05954646/1 - carla adriaNa PalHETa cardoSo - 27/02/2022 a 
28/08/2022
194 - 05942294/1 - carla JoSiElY da SilVa SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
195 - 05630665/1 - carla SiMoNE doS SaNToS TEiXEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
196 - 05814847/1 - carloS alBErTo da lUZ E SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
197 - 54188580/1 - carloS alBErTo dE PiNHo NETo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
198 - 05739055/1 - carloS alBErTo frEiTaS cHaVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
199 - 05943002/1 - carloS alBErTo raMoS - 31/12/2021 a 01/07/2022
200 - 05859859/1 - carloS alBErTo XaViEr VaScoNcEloS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
201 - 05954811/1 - carloS alEXaNdrE araUJo fEiToSa - 09/03/2022 
a 07/09/2022
202 - 05905644/3 - carloS alEXaNdrE rodriGUES da SilVa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
203 - 05947883/1 - carloS aNdrE alVES HolaNda - 31/12/2021 a 
01/07/2022
204 - 06403840/1 - carloS aNToNio da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
205 - 54188662/1 - carloS aUGUSTo dE SoUZa coSTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
206 - 57211930/1 - carloS aUGUSTo fErrEira coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
207 - 05856418/2 - carloS aUGUSTo SilVa do NaSciMENTo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
208 - 57201630/1 - carloS aUGUSTo VoGado aBadESSa filHo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
209 - 57211945/1 - carloS EdUardo raMoS lEMoS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
210 - 05954551/1 - carloS EMaNoEl PErEira rodriGUES - 21/02/2022 
a 22/08/2022
211 - 05725984/1 - carloS GEorGE doS SaNToS MaToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
212 - 06403301/1 - carloS HENriQUE araUJo MENdES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
213 - 05906313/3 - carloS HENriQUE MoNTEiro doS SaNToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
214 - 06403293/1 - carloS HENriQUE MoUra SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
215 - 54197083/1 - carloS HUMBErTo caSTro BaTiSTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
216 - 05808308/1 - carloS MaNoEl PacHEco dE liMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
217 - 05826527/1 - carloS roBErTo dE BriTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
218 - 05954817/1 - carloS rodriGo BaraTa alMEida - 09/03/2022 a 
07/09/2022
219 - 05942588/2 - caroliNE roSaBEllE fUrTado fErrEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
220 - 06403348/1 - caSSiaNo aMaral dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
221 - 57203249/1 - caTariNa dE SENa BarBoSa dE SoUZa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
222 - 05917119/2 - caYo rodolfo dE VaScoNcEloS SoUZa - 
09/03/2022 a 07/09/2022
223 - 05677718/2 - cElia Maria MoTa dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
224 - 57203266/1 - cEliVal MoNTEiro SoarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
225 - 57202974/1 - cElSo MoNTEiro GoMES - 31/12/2021 a 01/07/2022
226 - 54193732/1 - cElSo NEPoMUcENo da cUNHa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
227 - 57211904/1 - cESar BaTiSTa GoMES - 31/12/2021 a 01/07/2022
228 - 05954090/1 - cESar da SilVa cHaVES - 14/02/2022 a 15/08/2022
229 - 54188786/1 - cHarlES aNdradE SEVEriNo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
230 - 57211920/1 - cHarlES araUJo dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
231 - 54188503/1 - ciBElY HENriQUE caValcaNTE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
232 - 05827590/1 - cicEro NETo ViEira SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
233 - 57203352/1 - cicilia dE NaZarE coSTa dE oliVEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
234 - 57221045/1 - cidNEY JoSE rocHa - 31/12/2021 a 01/07/2022
235 - 57201625/1 - cil farNEY MorENo BorGES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
236 - 05414199/1 - cilEa cHaVES dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
237 - 57220950/1 - cilENE do Socorro alMEida MElo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
238 - 57220700/1 - ciSlENE SilVa dE MENEZES - 31/12/2021 a 
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01/07/2022
239 - 05942583/1 - clara JaMillE da SilVa fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
240 - 57221126/1 - clariSSE do Socorro NaSciMENTo lEal - 
31/12/2021 a 01/07/2022
241 - 57203084/1 - claUcio Marcio da rocHa TaVarES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
242 - 05948628/1 - claUdEMir MoraES lEao - 31/12/2021 a 01/07/2022
243 - 57203279/1 - claUdENildo GoNcalVES coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
244 - 54196376/1 - claUdia do Socorro coSTa NoGUEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
245 - 05923381/2 - claUdio alVES dE alMEida - 31/12/2021 a 
01/07/2022
246 - 03179745/1 - claUdio cardoSo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
247 - 05419875/1 - claUdio fErNaNdES BarBoSa do NaSciMENTo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
248 - 54196313/1 - claUdio frEiTaS rEBoUcaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
249 - 57211921/1 - claUdio GoMES aBadESSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
250 - 05938835/2 - claUdio NaSciMENTo do carMo - 09/02/2022 a 
10/08/2022
251 - 05606080/1 - claUdio roBErTo da rocHa TaVarES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
252 - 57200679/1 - claUdio Waldir dE aZEVEdo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
253 - 05940572/1 - claUdioNor MarTiNS alVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
254 - 57227810/3 - claUdoMiro ViaNa daVid - 31/12/2021 a 
01/07/2022
255 - 54196306/1 - clEa dE araUJo liNHarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
256 - 05939529/2 - clEBEr daNiEl PUGa dE liMa - 09/02/2022 a 
10/08/2022
257 - 05946766/1 - clEBEr liMa SaNTarEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
258 - 54196424/1 - clEBEr TaVarES diaS - 31/12/2021 a 01/07/2022
259 - 05953019/1 - clEBSoN caSTilHo VaScoNcEloS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
260 - 06403703/1 - clEBSoN da SilVa oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
261 - 57202115/1 - clEia Maria aNdradE SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
262 - 54188199/1 - clEidE GoNcalVES dE liMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
263 - 05886287/1 - clENilSoN SilVa TEiXEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
264 - 05881145/2 - clEociValdo rocHa lira - 31/12/2021 a 01/07/2022
265 - 57200716/1 - cloTildE VEiGa loPES BiTTENcoUrT - 31/12/2021 
a 01/07/2022
266 - 05665809/2 - cloViS SoUSa daS cHaGaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
267 - 54188178/1 - coNcEicao dE Maria MorEira dE oliVEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
268 - 54188584/1 - coNcEicao do Socorro coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
269 - 54193734/1 - coralUci VEiGa BriTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
270 - 54188582/1 - coSME lEVi dE SoUZa BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
271 - 57221068/1 - crEiGHToM cHaNEY MarTiNS dE SaNTaNa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
272 - 05859794/4 - criSTiaN WaGNEr WaNZElEr da coSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
273 - 57192565/1 - criSTiaNE fErrEira SaNToS dE SoUZa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
274 - 06403842/1 - criSTiaNo dE SoUSa BarroS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
275 - 57230533/4 - criSTiaNo lUiZ PiMENTEl rodriGUES - 25/03/2022 
a 23/09/2022
276 - 57175005/1 - cYNTYa ioNa SoEiro Maia - 31/12/2021 a 
01/07/2022
277 - 54188646/1 - dalcidio aNToNio PoNTES da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
278 - 57207425/1 - dalGiaNE oliVEira da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
279 - 54191182/1 - dalToN HErNaNdES filHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
280 - 05835860/1 - daMiao EdiMilSoN GoNcalVES dE SoUSa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
281 - 57211932/1 - daNiEl cardoSo dE JESUS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
282 - 54188637/1 - daNiEl daNTaS dE BriTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
283 - 05949236/1 - daNiEl fariaS liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
284 - 06403791/1 - daNiEl fErrEira corrEa - 31/12/2021 a 01/07/2022
285 - 05952885/1 - daNiEl GlaUBEr alMEida da SilVa cHaVES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
286 - 57192366/1 - daNiEl MarTiNS da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
287 - 57175028/1 - daNiEl PaUla da coSTa JUNior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
288 - 05414997/1 - daNiEl PirES dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022

289 - 05942586/1 - daNiElE dE araUJo PErEira da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
290 - 54196396/1 - daNiEllE do Socorro GUiMaraES coUTo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
291 - 54196811/2 - daNilo BoSco dE SoUZa NUNES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
292 - 05808855/1 - daNUSa PiNHEiro dE aZEVEdo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
293 - 05614368/1 - darcilENE oliVEira NEVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
294 - 05666112/1 - daVi fErrEira NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
295 - 05949047/1 - daVidSoN daNilo SaNToS cardoSo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
296 - 05941140/1 - daYSE do Socorro BriTo QUEiroZ - 31/12/2021 
a 01/07/2022
297 - 05956304/1 - daYViSoN coSTa doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
298 - 05954608/1 - dEBora do Socorro da coSTa PiMENTEl - 
27/02/2022 a 28/08/2022
299 - 57221162/1 - dEiVid JUNior MENEZES da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
300 - 05906318/2 - dEiVidE SoUSa SaNToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
301 - 06403361/1 - dEiViSoN SilVa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
302 - 08001081/2 - dElcio PoNTES loUrEiro - 31/12/2021 a 01/07/2022
303 - 54181885/1 - dElMa filoMENa MoNTEiro GaliZa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
304 - 54181935/1 - dENES faBio SoUZa oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
305 - 05814820/1 - dENilSo coSTa NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
306 - 05946685/1 - dENilSoN PErEira da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
307 - 05868769/1 - dENilSoN ViEira Gaia - 31/12/2021 a 01/07/2022
308 - 05725720/1 - dENiS dE SoUZa SilVEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
309 - 05835941/1 - dENiSSoN fraNK alViNo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
310 - 06403455/1 - dENNEr GUSTaVo PErEira fariaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
311 - 05954095/1 - dENNYEl SaNTa BriGida dE JESUS - 17/02/2022 a 
18/08/2022
312 - 05725712/7 - dEUSdEdiTH oliVEira doS SaNToS NETo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
313 - 54188652/1 - dEUSiMar diNEllY raBElo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
314 - 05431190/1 - dHYEl lUiZ MacEdo dE carValHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
315 - 06403393/1 - dHYEMErSoN BorcEM dE BriTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
316 - 54188638/1 - diaNa SilVia dE SoUZa PErEZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
317 - 54181676/1 - dicKSoN SarMENTo caBral - 31/12/2021 a 
01/07/2022
318 - 57206188/1 - diEGo carValHo EVaNGEliSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
319 - 05959221/1 - diEGo SoarES doS SaNToS - 25/03/2022 a 
23/09/2022
320 - 57211927/1 - diENE SaNToS HaMid - 31/12/2021 a 01/07/2022
321 - 54192648/3 - diNaElSa doS SaNToS PErEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
322 - 05947730/1 - diolENo GoMES doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
323 - 57203054/1 - dioNESTa SaNToS SilVa ViEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
324 - 05952949/1 - dircEU rEiS GoNcalVES - 31/12/2021 a 01/07/2022
325 - 57202930/1 - diVaNildo SaNToS dE aGUiar - 31/12/2021 a 
01/07/2022
326 - 54181894/1 - dJalMa doS rEiS - 31/12/2021 a 01/07/2022
327 - 54193735/1 - dJalMa PaMPloNa doS SaNToS JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
328 - 57207468/1 - dJaNE fErrEira da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
329 - 05953016/1 - doGlaS TEiXEira loPES - 31/12/2021 a 01/07/2022
330 - 54191119/1 - dolorES aParEcida dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
331 - 54181897/1 - doMiNGoS BraGa NETo - 31/12/2021 a 01/07/2022
332 - 05814952/1 - doMiNGoS cordEiro fErNaNdES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
333 - 05953047/1 - doMiNGoS da SilVa BarroS JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
334 - 54181429/1 - doMiNGoS GoNcalVES XaViEr - 31/12/2021 a 
01/07/2022
335 - 05664608/1 - doriNaldo lUcaS caSTElo BraNco - 31/12/2021 
a 01/07/2022
336 - 57174244/1 - doUGlaS EladYr fErrEira dE oliVEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
337 - 05935209/2 - doUGlaS TriNdadE VaScoNcEloS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
338 - 05946280/1 - dUlcilENE rodriGUES alMEida - 31/12/2021 a 
01/07/2022
339 - 57192545/1 - EclEiBSoN corrEa coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
340 - 05952965/1 - EdEN ZacariaS da SilVa coSTa - 31/12/2021 a 
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01/07/2022
341 - 05935520/1 - EdEr BaliEiro doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
342 - 54188200/1 - EdEr TriNdadE laMEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
343 - 54188639/1 - EdErlaN BaTiSTa doS rEiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
344 - 57211939/1 - EdGar aUGUSTo alVES rEiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
345 - 05952930/1 - EdGar da SilVa MacEdo filHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
346 - 05217660/1 - EdGar MorEira filHo - 31/12/2021 a 01/07/2022
347 - 05954102/1 - EdGard HENrriQUE TriNdadE crUZ doS SaNToS 
- 17/02/2022 a 18/08/2022
348 - 05954816/1 - EdiEMErSoN da SilVa PaNToJa - 09/03/2022 a 
07/09/2022
349 - 54181391/1 - EdilBErTo da SilVa GoMES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
350 - 54181637/1 - EdilEa GoMES PErEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
351 - 05808901/2 - EdilEia ValENTE MorEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
352 - 05825512/1 - EdilENa rEGiNa Garcia coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
353 - 05954623/1 - EdilENE corrEa da SilVa - 27/02/2022 a 28/08/2022
354 - 05814677/1 - EdilSoN corrEa liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
355 - 57231315/2 - EdilSoN SodrE PaNToJa - 31/12/2021 a 01/07/2022
356 - 05922562/2 - EdilSoN TriNdadE da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
357 - 05835771/1 - EdiMar ESPiNdola cardoSo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
358 - 57202928/1 - EdiMar GoNcalVES lEao - 31/12/2021 a 01/07/2022
359 - 05942290/1 - EdiNaldo araUJo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
360 - 54181868/1 - EdiNaldo fErrEira caBral - 31/12/2021 a 
01/07/2022
361 - 54188753/1 - EdiNaldo SilVa dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
362 - 57192360/1 - EdiNEY SaNToS dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
363 - 54181746/1 - Edir MarcoS dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
364 - 05868742/1 - EdiValdo liMa daNTaS - 31/12/2021 a 01/07/2022
365 - 54188614/1 - EdiVaN NaZarENo QUEiroZ caMPoS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
366 - 05943023/1 - EdiVaN PiNHEiro BorGES - 31/12/2021 a 01/07/2022
367 - 54196355/1 - EdMar GUiMaraES SaNTaNa NETo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
368 - 05152461/1 - EdMilSoN da crUZ SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
369 - 05942577/1 - EdMilSoN dE aSSUNcao BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
370 - 05797144/2 - EdMilSoN TEraN da coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
371 - 54186196/2 - EdNa MaGNo corrEa - 31/12/2021 a 01/07/2022
372 - 05798396/1 - EdNa Maria caSTro BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
373 - 54188620/1 - EdNa Maria dE aZEVEdo VilHENa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
374 - 05415349/2 - EdNa SUEli rEiS dE aBrEU - 31/12/2021 a 
01/07/2022
375 - 80015455/1 - EdNaldo QUadroS NoGUEira - 09/03/2022 a 
07/09/2022
376 - 05954068/1 - EdSoN BarroS - 18/02/2022 a 19/08/2022
377 - 05830540/4 - EdSoN da SilVa oliVEira - 08/02/2022 a 09/08/2022
378 - 54188627/1 - EdSoN GoNcalVES SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
379 - 54196413/1 - EdSoN PorTUGal PaNToJa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
380 - 80015635/1 - EdSoN SaNToS da SilVa - 26/02/2022 a 27/08/2022
381 - 05434440/1 - EdSoN VaNdEr MEirElES VaNZEllEr - 31/12/2021 
a 01/07/2022
382 - 05952970/1 - EdUardo aNaNiNi MoUrEira fErrEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
383 - 57210018/1 - EdUardo NaTaNaEl da coSTa ViEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
384 - 05954678/1 - EdUardo PrESTES SilVa - 27/02/2022 a 28/08/2022
385 - 57217126/1 - EdUardo TEiXEira MoScoSo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
386 - 57210011/1 - EdValdo da SilVa cordEiro JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
387 - 57207478/1 - EdValdo SilVa aZUEloS - 31/12/2021 a 01/07/2022
388 - 05710464/2 - EdWard dE araUJo dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
389 - 54188679/1 - ElBa riBEiro da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
390 - 05590523/1 - Elcio BarBoSa BaraTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
391 - 05798418/1 - Elcio lUiZ fErrEira da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
392 - 54196912/1 - ElEdiValdo do Socorro SilVa dE aViZ - 
31/12/2021 a 01/07/2022
393 - 08400900/1 - ElEM criSTiNa cordoVil da SilVa SilVa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
394 - 05847010/1 - ElEoNora Maria GoMES BarradaS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
395 - 06403407/1 - ElGio MorEira BraNdao - 31/12/2021 a 01/07/2022

396 - 57206210/1 - EliaNE do Socorro BraGa loPES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
397 - 05955952/1 - EliaNE GaMa fErrEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
398 - 05946980/1 - EliaS iNGlES doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
399 - 05942666/1 - Elida JEaNNE frEiTaS diaS coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
400 - 80015637/1 - ElidiaNE Maria coSTa dE MaToS - 26/02/2022 a 
27/08/2022
401 - 05939019/2 - EliEl fErrEira claUdio - 09/03/2022 a 07/09/2022
402 - 05947046/1 - EliElSoN dE oliVEira BorGES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
403 - 05920689/2 - EliENE criSTiNE aNdrE coElHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
404 - 57231864/2 - EliETE cordEiro dE liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
405 - 05812135/1 - EliEZEr BEZErra caValcaNTE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
406 - 05952957/1 - EliEZEr QUEiroZ MarQUES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
407 - 05847869/1 - ElildE SilVa dE SoUZa - 31/12/2021 a 01/07/2022
408 - 05953018/1 - EliNaldo carloS cordoVil da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
409 - 57203341/1 - EliSa do NaSciMENTo faVacHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
410 - 57192473/1 - EliZETE do roSario PiNHEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
411 - 08400659/1 - EliZEU oliVEira alVES - 31/12/2021 a 01/07/2022
412 - 06403459/1 - ElKSoN MESQUiTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
413 - 05941137/1 - EllEN WiViaNE PiNTo alVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
414 - 05859760/1 - ElPidio alVES BarrETo NETo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
415 - 05953015/1 - ElToN fariaS fUrTado - 31/12/2021 a 01/07/2022
416 - 54182146/1 - ElToN lUiS doS SaNToS SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
417 - 05879663/1 - ElToN MoraES dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
418 - 05947645/1 - ElToN rodriGUES BaTiSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
419 - 05835780/1 - ElVES GoMES MoUra - 31/12/2021 a 01/07/2022
420 - 05941433/1 - ElVira araUJo da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
421 - 80015464/1 - ElViS carloS MoraES PiNHEiro - 09/03/2022 a 
07/09/2022
422 - 06403385/1 - ElViS MiGUEl lEMoS dE araUJo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
423 - 08400443/1 - EMaNUEla NaSciMENTo doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
424 - 54191244/1 - EMErSoN fErrEira SErrao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
425 - 05919132/2 - EMErSoN MoUra dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
426 - 06403440/1 - EMErSoN QUEiroZ doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
427 - 05938716/1 - EMErSoN rodriGUES corrEa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
428 - 54181924/1 - EMErSoN SaSSiM PaNToJa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
429 - 05922340/2 - ENdErSoN da SilVa fErrEira - 09/03/2022 a 
07/09/2022
430 - 54193739/1 - ENiValdo VallE dE araUJo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
431 - 05954550/1 - ENiValdo VEloSo GoNcalVES - 21/02/2022 a 
22/08/2022
432 - 54188171/1 - EraSMo carloS SoarES dE aQUiNo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
433 - 05835801/1 - ErBETH carloS dUarTE SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
434 - 05953061/1 - ErdESoN doS SaNToS fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
435 - 57201620/1 - Eric dE JESUS doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
436 - 57207398/1 - Eric WilliaN lEal BriTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
437 - 05943571/2 - Erica BENMUYal liMa doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
438 - 05954786/1 - Erica Maria cardoSo dE oliVEira BaliEiro - 
27/02/2022 a 28/08/2022
439 - 05942573/1 - Erica THaiaNa SilVa laMEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
440 - 54181756/1 - EricKSoN NErE doS SaNToS lEao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
441 - 05953045/1 - EriclES da SilVa ViEira dE SoUSa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
442 - 05952798/1 - Erico MaTEUS dE SENa SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
443 - 05917130/2 - EricSSoN faBricio caMPoS do roSario - 
31/12/2021 a 01/07/2022
444 - 05893541/3 - EriElToN aNToNio doS SaNToS corrEia - 
31/12/2021 a 01/07/2022
445 - 06403330/1 - EriK ViaNa dE alMEida - 31/12/2021 a 01/07/2022
446 - 05954612/1 - EriKa PaTricia da SilVa SilVa - 27/02/2022 a 
28/08/2022
447 - 05910308/2 - EriValdo carValHo oliVEira - 31/12/2021 a 
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01/07/2022
448 - 05859700/1 - ErNESTo daNTaS JUNior - 31/12/2021 a 01/07/2022
449 - 05413990/1 - ESMEraldo JoSE BriTo MoNTEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
450 - 05941850/2 - ESTEfaNia NUNES dE SoUZa - 09/02/2022 a 
10/08/2022
451 - 05947493/1 - ESTEVao doS SaNToS MacHado - 31/12/2021 a 
01/07/2022
452 - 54188187/1 - EUlEJUNHo MarTiNS SalES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
453 - 05941810/1 - EUlEr VicTor VilHENa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
454 - 05921793/2 - EUrico caMPoS ViaNa - 31/12/2021 a 01/07/2022
455 - 54180683/1 - EUriPEdES JoSE dE PaUla - 31/12/2021 a 01/07/2022
456 - 54180960/1 - EUriPEdES rodriGUES SaNTaNa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
457 - 57217072/1 - EVa Maria PErEira rodriGUES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
458 - 57210017/1 - EValdo da MaTa da coNcEicao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
459 - 54188817/1 - EVEliSE GoMES doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
460 - 05927296/2 - EVEraldo BaTiSTa dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
461 - 57203837/1 - EVEraldo laMarTiNE corrEa fariaS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
462 - 54191020/1 - EVEraldo MiraNda aZEVEdo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
463 - 57202906/1 - EVEraldo TaVarES corrEa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
464 - 05947035/1 - EVErToN aBrEU oliVEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
465 - 05952819/1 - EYdSoN MaYK da coSTa SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
466 - 05359821/2 - EZENildo rocHa dE carValHo - 08/02/2022 a 
09/08/2022
467 - 57192261/1 - EZEQUiaS adalBErTo coSTa dE liMa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
468 - 57204705/1 - EZEQUiEl liMa PErEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
469 - 05816904/1 - EZEQUiEl SarGES caValHEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
470 - 06403344/1 - EZEQUiEl SoUSa NolETo - 31/12/2021 a 01/07/2022
471 - 57220699/1 - faBiaNo MEdEiroS fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
472 - 06402907/1 - faBiaNo MoUra alVES - 31/12/2021 a 01/07/2022
473 - 54181619/1 - faBio alEXaNdrE da SilVa SiQUEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
474 - 54196372/1 - faBio aNToNio alVarES ToBElEM - 31/12/2021 a 
01/07/2022
475 - 57175022/1 - faBio BraGa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
476 - 05958715/1 - faBio dE oliVEira PoNTES - 08/02/2022 a 
09/08/2022
477 - 57174119/1 - faBio dE SoUZa liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
478 - 05897286/3 - faBio JUNior TaVarES PiNHEiro - 17/03/2022 a 
15/09/2022
479 - 05907247/2 - faBio oliVEira faro - 31/12/2021 a 01/07/2022
480 - 05943173/1 - faBio SENa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
481 - 57175014/1 - faBio XaViEr dE caSTro NETo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
482 - 57203161/1 - faBricio da PiEdadE GoMES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
483 - 05943245/1 - faBricio da SilVa MorEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
484 - 05942000/1 - faBricio doS SaNToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
485 - 57197945/2 - faBricio doS SaNToS cUNHa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
486 - 08400445/1 - fEliPE aMaral doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
487 - 05922966/2 - fEliPE fErrEira fariaS - 31/12/2021 a 01/07/2022
488 - 05943006/1 - fEliPE rEiS dE alcaNTara - 31/12/2021 a 
01/07/2022
489 - 54188816/1 - fErNaNdo aNGElo dE carValHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
490 - 57220901/1 - fErNaNdo EliSSoN BEZErra oliVEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
491 - 57206096/1 - fErNaNdo lUcaS ValENTE BarroS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
492 - 05952926/1 - fErNao aNdErSoN cUNHa raiol - 31/12/2021 a 
01/07/2022
493 - 05952915/1 - flaVia caTHEriNiE fiGUEirEdo dE SoUSa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
494 - 05879752/1 - flaVio aNToNio da crUZ PEralTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
495 - 57221096/1 - flaVio PaiXao alMEida - 31/12/2021 a 01/07/2022
496 - 57213378/1 - floriaNo PirES dE carValHo JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
497 - 05958329/1 - forTUNaTo BaTiSTa MoraES - 31/01/2022 a 
01/08/2022
498 - 05924343/2 - fraNcEilSoN PErEira MariNHo - 10/02/2022 a 
11/08/2022
499 - 05726050/3 - fraNcilEi NoNaTo caMarao cardoSo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
500 - 05769663/1 - fraNciNaldo da SilVa MoTa - 31/12/2021 a 

01/07/2022
501 - 05798248/1 - fraNciNEi afoNSo caMarao cardoSo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
502 - 57203559/1 - fraNciNETE GoMES dE frEiTaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
503 - 54196272/1 - fraNciNETE GoMES fariaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
504 - 57202998/4 - fraNciSca daS cHaGaS fErrEira dE liMa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
505 - 05954599/1 - fraNciSca GracilEia aNdradE dE MoraES - 
27/02/2022 a 28/08/2022
506 - 05946463/2 - fraNciSca JESSica NaSciMENTo da SilVa - 
09/02/2022 a 10/08/2022
507 - 05738970/1 - fraNciSca Maria dE araUJo BorGES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
508 - 54196385/1 - fraNciSca roSiaNE MaciEl da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
509 - 54196421/1 - fraNciSco aNToNio caPEla dE VaScoNcEloS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
510 - 54183011/1 - fraNciSco carloS GoMES da coSTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
511 - 05938769/2 - fraNciSco cicEro da SilVa - 09/02/2022 a 
10/08/2022
512 - 54180955/1 - fraNciSco coSTa dE araUJo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
513 - 54181526/1 - fraNciSco dE JESUS doS PaSSoS SilVa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
514 - 54181631/1 - fraNciSco dE MacEdo MaToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
515 - 05830583/1 - fraNciSco ErNaNdES crUZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
516 - 80015488/1 - fraNciSco flaVio frEirE dE SoUSa - 27/02/2022 
a 28/08/2022
517 - 05123909/2 - fraNciSco GildErlaN caMPoS dE SoUSa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
518 - 05835950/1 - fraNciSco JaiME da SilVa aZEVEdo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
519 - 57213568/4 - fraNciSco JoSE NaSciMENTo da coSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
520 - 54191125/2 - fraNciSco Marcilio dE SoUZa liMa SalES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
521 - 05798256/1 - fraNciSco NaSciMENTo dE SoUZa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
522 - 54196461/1 - fraNciSco PacHEco ladiSlaU - 31/12/2021 a 
01/07/2022
523 - 57221082/1 - fraNciSco ricardo VaZ coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
524 - 05942566/1 - fraNciSco roNaldo alVES da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
525 - 05953033/1 - fraNciValdo daS GracaS MaUES rodriGUES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
526 - 05909123/2 - fraNK da coSTa MElo - 31/12/2021 a 01/07/2022
527 - 57221048/1 - fraNKliN GUEdES daS MErcES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
528 - 54197355/1 - fraNQUiValda dE dEUS NaSciMENTo coSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
529 - 05942765/1 - frEdEricK PEQUENo foNSEca - 31/12/2021 a 
01/07/2022
530 - 54188624/1 - frEdSoN roBErTo SoUZa PriNTES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
531 - 05943032/2 - GaBriEl alVES da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
532 - 05897786/3 - GaBriEl da SilVa alHo - 10/02/2022 a 11/08/2022
533 - 05942805/1 - GaBriEl da SilVa GoNcalVES do ESPiriTo SaNTo 
- 31/12/2021 a 01/07/2022
534 - 54188763/1 - GaBriEl PiNHEiro coSTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
535 - 05946354/2 - GaBriEla BoUlHoSa GUiMaraES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
536 - 05942511/1 - GadiEl liMa do aMaral - 31/12/2021 a 01/07/2022
537 - 05934574/1 - GalBENia PErEira cardoSo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
538 - 54180103/4 - GEdaiS liMa doS SaNToS - 09/03/2022 a 07/09/2022
539 - 57194218/2 - GEliVa carValHo dE SallES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
540 - 57216580/1 - GElSoN raiMUNdo dE carValHo SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
541 - 05898069/3 - GENaldo MElo doMiNGoS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
542 - 05946763/2 - GENilSoN Moia PErEira - 31/01/2022 a 01/08/2022
543 - 05769612/4 - GEorGE lUiZ VaZ dE caSTro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
544 - 05835887/1 - GEoVaNa dE NaZarE rodriGUES caMilo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
545 - 05954673/1 - GEoVaNicE PErEira da SilVa - 02/03/2022 a 
31/08/2022
546 - 05927051/2 - GEraldo GoNcalVES foNSEca - 31/12/2021 a 
01/07/2022
547 - 54196364/1 - GErcilENE rEBElo diNEllY - 31/12/2021 a 
01/07/2022
548 - 05808812/1 - GErcilENE SilVa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
549 - 54188185/1 - GEriaS liMa dE carValHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
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550 - 57175822/1 - GEriSMar alVES doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
551 - 05947640/1 - GErSoN da SilVa TriNdadE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
552 - 05462606/2 - GErSoN rodriGUES MacEdo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
553 - 05825466/1 - GilBErTo araUJo doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
554 - 57176444/1 - GilBErTo da SilVa daVid - 31/12/2021 a 01/07/2022
555 - 57174790/1 - GilBErTo lEMoS da SilVa JUNior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
556 - 54181490/1 - GilBErTo lUiZ dE SoUZa rodriGUES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
557 - 57202908/1 - GilBErTo NaZarENo MoNTEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
558 - 05948443/1 - GilcirENE dE oliVEira SaNTaNa da PaiXao - 
31/12/2021 a 01/07/2022
559 - 05877024/3 - GilclEY doS PraZErES filGUEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
560 - 05235596/3 - Gildo rodriGUES da rocHa - 16/02/2022 a 
17/08/2022
561 - 05940670/1 - GilENo riBEiro carNEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
562 - 05719054/2 - GilMar cHaVES alHo - 31/12/2021 a 01/07/2022
563 - 80015462/1 - GilMar daS MErcES PiNHEiro - 09/03/2022 a 
07/09/2022
564 - 05827558/1 - GilMar SilVa coSTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
565 - 05924784/2 - GilSiaNE araUJo QUEiroZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
566 - 57210106/1 - GilSoN GrEGorio da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
567 - 05949054/1 - GilSoN HENriQUE cardoSo da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
568 - 05725348/1 - GilSoN JoSE PaZ do NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
569 - 05814944/1 - GilSoN MorEira aNGEliM - 31/12/2021 a 
01/07/2022
570 - 54197086/1 - GilSoN PoNTES doS PaSSoS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
571 - 54181000/1 - GilVaN MorEira dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
572 - 57207486/1 - GilVaNdro do roSario MElo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
573 - 57202915/1 - GilVaNE do Socorro GalENo dE oliVEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
574 - 05859727/1 - GiNa Maria lEorNE roSSETTi - 31/12/2021 a 
01/07/2022
575 - 05415594/1 - GiNaldo fErNaNdo JoSE da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
576 - 54180132/4 - GiorGiNa GoNcalVES BraBo MacHado - 
31/12/2021 a 01/07/2022
577 - 05922821/2 - GioVaNNi da SilVa BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
578 - 06403845/1 - GioVaNNi Joao acacio TEiXEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
579 - 54181014/2 - GioVaNNi SoUZa fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
580 - 00721778/1 - GircElia liMa dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
581 - 05940789/1 - GirlaNE liMa NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
582 - 80015659/1 - GirlaNE SaNToS E SoUZa - 27/02/2022 a 28/08/2022
583 - 05922525/2 - GiSElE dE oliVEira da cUNHa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
584 - 57191950/2 - GiZElY SUElY oliVEira loPES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
585 - 57212943/1 - GlaUcilENE ValEria VidiNHa dE frEiTaS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
586 - 05900680/3 - GlaYdSoN MacHado fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
587 - 57203103/1 - GlEidSoN alMEida SaraiVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
588 - 54187561/1 - GlEiSoN roBErTo MElo doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
589 - 57202982/1 - GlEYdSoN BrUcE aMaral da coSTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
590 - 05958297/1 - GraciaNE alBUQUErQUE MoUra - 31/01/2022 a 
01/08/2022
591 - 57192506/1 - GraciETE BiTaNcoUrT PiNHEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
592 - 57174789/1 - GrEGorio NaZarENo dE MElo NETo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
593 - 57216567/1 - GUilHErME fraNca da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
594 - 05798094/1 - GUiNaldo caMPoS ViaNa - 31/12/2021 a 01/07/2022
595 - 05954805/1 - GUlliT do Socorro da SilVa SiQUEira - 
09/03/2022 a 07/09/2022
596 - 54188814/1 - GUSTaVo dE Sa fraNco - 31/12/2021 a 01/07/2022
597 - 54181670/1 - HaGlaYSoN BENEdiTo dE oliVEira MaToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
598 - 05946256/1 - HaNdErSoN KarlUTHio MarTiNS liSBoa - 
31/12/2021 a 01/07/2022

599 - 57202135/1 - HaNdolfo lUiZ MoTTa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
600 - 05827540/1 - HaNS JoSE ViEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
601 - 54188720/1 - HarlEY dE JESUS SoUSa - 31/12/2021 a 01/07/2022
602 - 05830664/1 - Haroldo aUGUSTo alVES PErEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
603 - 54188186/1 - Haroldo da SilVa caETaNo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
604 - 54194946/1 - Haroldo iZaM PEiXoTo coElHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
605 - 05831245/1 - Haroldo SaNToS cHaVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
606 - 57174121/1 - HEdiNEcidEidE PiMENTEl do carMo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
607 - 05952043/1 - HEladE TaVarES dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
608 - 05939142/1 - HElaiNE MElo rodriGUES SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
609 - 05413931/1 - HEldEr fErrEira MarTiNS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
610 - 57211928/1 - HElEN criSTiNa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
611 - 05935816/2 - HElENE criSTiNa do NaSciMENTo PiNHEiro - 
31/12/2021 a 01/07/2022
612 - 54181881/1 - HEliaNE dE SoUZa SENa - 31/12/2021 a 01/07/2022
613 - 57211947/1 - HElio PaES Garcia - 31/12/2021 a 01/07/2022
614 - 54188173/1 - HElio VEraS SaNTaNa - 31/12/2021 a 01/07/2022
615 - 80015491/1 - HEloiSa HElENa doS SaNToS SilVa - 27/02/2022 
a 28/08/2022
616 - 05741661/1 - HENiaS BaTiSTa coElHo - 31/12/2021 a 01/07/2022
617 - 05848717/1 - HENoi doS SaNToS oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
618 - 05942030/1 - HENriQUE lUciaNo GoMES dE BriTo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
619 - 54181639/1 - HErcUlES cardoSo MoNT Mor - 31/12/2021 a 
01/07/2022
620 - 05917147/2 - HErloN dE SoUZa frEiTaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
621 - 54188196/1 - HErlY da coNcEicao SaNTa roSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
622 - 57220923/1 - HErNaNE laGoia corrEa - 31/12/2021 a 01/07/2022
623 - 05940709/1 - HEVaNdErSoN araUJo dE MiraNda - 31/12/2021 
a 01/07/2022
624 - 05942281/1 - HiEllY SalViaNo SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
625 - 54183442/1 - HiGor rodriGo coSTa E SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
626 - 05942725/1 - HiGor rodriGUES GaMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
627 - 05923292/2 - HilaiZa dE liMa cUNHa - 31/12/2021 a 01/07/2022
628 - 54188689/1 - HilaMiS liMa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
629 - 57203761/1 - Hilda Mara ViTorio diaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
630 - 05739039/1 - HildENilSoN dE SoUZa liMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
631 - 06403365/1 - HUadNEY rai TEiXEira dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
632 - 57207506/1 - HUdSoN dE PaUla SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
633 - 54181748/1 - HUGo alEX da foNSEca corrEa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
634 - 05934174/2 - HUGo BraGaNca da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
635 - 54197099/1 - HUGo ricardo SaNToS da coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
636 - 05561337/2 - HUMBErTo NaSciMENTo JESUS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
637 - 00108952/1 - HUMBErTo riBEiro dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
638 - 80015639/1 - iaGo fEliPE dE SoUZa NaSciMENTo - 26/02/2022 
a 27/08/2022
639 - 05952971/2 - idailSoN SaMPaio MaGalHaES - 25/03/2022 a 
23/09/2022
640 - 05868912/1 - idElToN fErNaNdo doS SaNToS Gaia - 31/12/2021 
a 01/07/2022
641 - 57217188/1 - idENilZa ViaNa cardoSo - 31/12/2021 a 01/07/2022
642 - 57220673/1 - iEda TErra da TriNdadE MoraES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
643 - 57221123/1 - iGor dE SoUZa KiYaTaKE - 31/12/2021 a 01/07/2022
644 - 57207531/1 - iGor fEliPE MoNTEiro NErY - 31/12/2021 a 
01/07/2022
645 - 05907253/3 - iGor JoSUE da SilVa coNcEicao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
646 - 05921311/2 - iGor SaraiVa MoNTEiro - 31/12/2021 a 01/07/2022
647 - 06403391/1 - iGor THoMaS SaNToS do carMo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
648 - 57174338/1 - ilda BaNdEira BarroS NETa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
649 - 05954819/1 - ildENES PErEira cardoSo - 10/03/2022 a 
08/09/2022
650 - 05939254/1 - ildESoN liMa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
651 - 57200977/1 - ilUaldo SoUZa do roSario - 31/12/2021 a 
01/07/2022
652 - 05614376/1 - iNa Maria BaliEiro PErEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
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653 - 06403289/1 - iNGra TaYNa aNdradE doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
654 - 05954630/1 - iNGridY laiS araUJo dE SoUSa - 27/02/2022 a 
28/08/2022
655 - 05808774/1 - ioNE Maria aZEVEdo faZZi - 31/12/2021 a 
01/07/2022
656 - 05948448/1 - ioNi alMEida dE carValHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
657 - 05850568/1 - iraMar diaS doS SaNToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
658 - 05827744/1 - iraN riBEiro da SilVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
659 - 54182139/1 - iraNi doS SaNToS lEal - 31/12/2021 a 01/07/2022
660 - 05952895/1 - iraNildo dE SoUZa fariaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
661 - 54191129/1 - irENicE MarciaNo dE MElo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
662 - 05855772/1 - irENo da crUZ E SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
663 - 05925322/2 - iriNElToN araGao da SilVa - 26/02/2022 a 
27/08/2022
664 - 54185280/1 - iSaM doS SaNToS SiQUEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
665 - 05958711/1 - iSaQUE dE SoUZa firMiNo raNGEl - 09/02/2022 
a 10/08/2022
666 - 57174251/1 - iSMaEl doS SaNToS Gaia - 31/12/2021 a 01/07/2022
667 - 05847885/1 - iSMaEl PaSTaNa SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
668 - 57221256/1 - iSraEl araUJo dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
669 - 08400422/1 - iTalo fErNaNdo da crUZ oliVEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
670 - 05952981/1 - iTalo JoNaTHaN carValHal fErrEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
671 - 08400548/1 - iVadilSoN da crUZ VaZ - 31/12/2021 a 01/07/2022
672 - 57174074/2 - iValdiNo GEMaQUE da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
673 - 05787025/1 - iVaM PaiXao da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
674 - 54180164/1 - iVaN SoarES PiMENTEl filHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
675 - 57174580/1 - iVaNil corrEa daS MErcES PirES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
676 - 54181685/1 - iVaNilSE PErEira fariaS - 31/12/2021 a 01/07/2022
677 - 80015465/1 - iVaNilSoN dE NaZarE laMEira - 09/03/2022 a 
07/09/2022
678 - 05561582/1 - iVETE BaHia PorTEla - 31/12/2021 a 01/07/2022
679 - 05521033/2 - iVoNE alVES SoUTo Maior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
680 - 54196371/1 - iZaBElE SalEMa da SilVa aNdradE - 31/12/2021 
a 01/07/2022
681 - 57217256/1 - iZaiaS BaldEZ coElHo - 31/12/2021 a 01/07/2022
682 - 05954092/1 - iZaiaS PErEira SoarES - 14/02/2022 a 15/08/2022
683 - 54196360/1 - Jaciara corrEa dUarTE - 31/12/2021 a 01/07/2022
684 - 05954668/1 - JacKSoN cardoSo dE aBrEU - 17/02/2022 a 
18/08/2022
685 - 05359562/1 - JacoB SoarES liSBoa - 31/12/2021 a 01/07/2022
686 - 05954603/1 - JacQUElaNE fErrEira da SilVa - 27/02/2022 a 
28/08/2022
687 - 05946909/1 - JacQUEliNE daYaNNE faTiMa MoUra dE MESQUiTa 
- 31/12/2021 a 01/07/2022
688 - 05954087/1 - JadEilSoN SilVa dE SENa - 10/02/2022 a 11/08/2022
689 - 05835895/1 - JadEr fErrEira doUrado da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
690 - 05949303/1 - JadSoN airToN dE SoUZa liMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
691 - 08001543/1 - JailSoN MEScoUTo fEliPE - 09/03/2022 a 
07/09/2022
692 - 54187556/1 - JailSoN NaZioZENo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
693 - 54185824/1 - JailToN roliM doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
694 - 05798272/1 - JaiME aMaral dE liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
695 - 05739128/1 - JaiME filHo da SilVa PiMENTEl - 31/12/2021 a 
01/07/2022
696 - 05830699/1 - JaiME SalUSTiaNo doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
697 - 08051500/1 - Jair raiMUNdo dE MiraNda MarTiNS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
698 - 05839114/1 - Jairo afoNSo rEiS da coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
699 - 05614678/1 - Jairo alVES da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
700 - 57191102/3 - Jairo da SilVa PacHEco - 31/12/2021 a 01/07/2022
701 - 57209467/1 - Jairo doS SaNToS aSSUNcao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
702 - 05457491/2 - Jairo PoMPEU da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
703 - 06403449/1 - JaMES doS SaNToS SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
704 - 05952927/1 - JaMillE SoarES caValcaNTE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
705 - 05816882/1 - JaNdEcY WaGNEr aBUd BarrETo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
706 - 80015453/1 - JaNdErSoN BarBoSa doS SaNToS - 10/03/2022 a 
08/09/2022
707 - 05942772/1 - JaNdSoN loPES da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
708 - 08400884/1 - JaNETE do Socorro ViaNa aNdradE - 31/12/2021 

a 01/07/2022
709 - 57210043/1 - JaNilSoN roNaldo MaciEl da coSTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
710 - 08400686/2 - JaNir NErY SoBriNHo - 31/12/2021 a 01/07/2022
711 - 54188947/1 - JarBaS NErY JUNior - 31/12/2021 a 01/07/2022
712 - 05954088/1 - JardEl da SilVa lUcENa - 11/02/2022 a 12/08/2022
713 - 05808359/1 - JaUaraci dE SoUZa coElHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
714 - 05942995/2 - JEaN carloS SilVa coElHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
715 - 54180162/1 - JEaN doUGlaS NaSciMENTo VaScoNcEloS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
716 - 80015471/1 - JEaN dUarTE doS SaNToS - 09/03/2022 a 
07/09/2022
717 - 54181620/1 - JEaNE alMEida SaNToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
718 - 05947563/1 - JEBSoN JUNior dE SoUSa MaTiaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
719 - 05941797/2 - JEfErSoN arNaUd rodriGUES - 03/01/2022 a 
04/07/2022
720 - 05943016/2 - JEffErSoN aMaral caMPoS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
721 - 05942571/1 - JEffErSoN roMario caValcaNTE doS SaNToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
722 - 57217111/1 - JEMErSoN WilliS alVES da coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
723 - 05122449/1 - JENilSoN PalHETa rodriGUES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
724 - 05952904/1 - JEroNiMo SaNToS da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
725 - 05954597/1 - JESSica BriTo da SilVa - 27/02/2022 a 28/08/2022
726 - 05928133/2 - JESSica caroliNE GalENdE cUrY - 27/02/2022 a 
28/08/2022
727 - 05954595/1 - JESSica KarolaiNE carValHo dE frEiTaS - 
27/02/2022 a 28/08/2022
728 - 05954598/1 - JESSYca MYlENE da rocHa do NaSciMENTo - 
27/02/2022 a 28/08/2022
729 - 05942016/1 - JHEYMiSoN SoUZa SiQUEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
730 - 80015470/1 - JHoY GErald dE SoUZa SilVa - 09/03/2022 a 
07/09/2022
731 - 54197100/1 - Joao alVaro WErNEcK dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
732 - 05921689/2 - Joao aNToNio foNSEca riBEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
733 - 05893418/3 - Joao BaTiSTa cardoSo - 31/12/2021 a 01/07/2022
734 - 05893518/3 - Joao BaTiSTa coElHo MarTiNS - 09/03/2022 a 
07/09/2022
735 - 05414776/2 - Joao BaTiSTa PiNHEiro loBo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
736 - 05954554/1 - Joao BaTiSTa SoUSa da coSTa - 21/02/2022 a 
22/08/2022
737 - 08400682/1 - Joao BoSco MElo cardoSo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
738 - 54181640/2 - Joao carloS dE oliVEira riBEiro - 31/12/2021 
a 01/07/2022
739 - 54188695/1 - Joao carloS SaNToS dE aSSiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
740 - 57211929/1 - Joao clEo SilVa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
741 - 54187688/1 - Joao corrEa GoNcalVES - 31/12/2021 a 01/07/2022
742 - 05431255/1 - Joao doS aNJoS MoNTEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
743 - 54196808/1 - Joao GUalBErTo dE BarroS NETo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
744 - 80015469/1 - Joao JoSE VaZ NETo - 09/03/2022 a 07/09/2022
745 - 57203433/1 - Joao Maria alVES MENdoNca - 31/12/2021 a 
01/07/2022
746 - 05796873/2 - Joao MElo SodrE - 31/12/2021 a 01/07/2022
747 - 05949325/1 - Joao MoNTEiro PErEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
748 - 05958708/1 - Joao NETo coSTa dE oliViEra - 09/02/2022 a 
10/08/2022
749 - 05952940/1 - Joao PaUlo aMaral MElo - 31/12/2021 a 01/07/2022
750 - 05952916/1 - Joao PaUlo da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
751 - 05920715/2 - Joao PaUlo Gaia riBEiro - 21/02/2022 a 22/08/2022
752 - 05952989/1 - Joao PaUlo rodriGUES SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
753 - 57211862/1 - Joao PaUlo SoUZa dE araUJo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
754 - 54188181/1 - Joao PErEira dE MaToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
755 - 06403447/1 - Joao rafaEl SaNToS da lUZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
756 - 05868939/1 - Joao SaNdro dE SoUZa loBo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
757 - 05942697/1 - Joao SilVa ViEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
758 - 06403352/1 - Joao VicTor dE araUJo dioMEdES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
759 - 80015479/1 - Joao VicTor dE Sa fErrEira - 27/02/2022 a 
28/08/2022
760 - 06403837/1 - Joao VicTor lEMoS NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
761 - 05939050/2 - Joao VicTor oliVEira SErra - 31/12/2021 a 
01/07/2022
762 - 05892826/3 - JoaQUiM foNSEca dE BarroS JUNior - 31/12/2021 
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a 01/07/2022
763 - 05920622/2 - JoaQUiM NUNES da coSTa JUNior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
764 - 05907583/3 - JoaS fErNaNdES MoNTEiro - 08/02/2022 a 
09/08/2022
765 - 57200674/1 - JoB ricardo aood dE MoraES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
766 - 57216661/1 - JociMar raiMUNdo MarTiNS da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
767 - 54188589/3 - JoEl ricardo da SilVa alVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
768 - 54181949/1 - JoElcio SoUZa MorEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
769 - 54194912/1 - JoEldEr fraNciSco VENcESlaU dE SoUSa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
770 - 57221095/1 - JoElSoN aNToNio cHaVES da coSTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
771 - 05936475/2 - JoElSoN dE JESUS PErdiGao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
772 - 57221178/1 - JoElSoN riBEiro daMaScENo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
773 - 80015452/1 - JoElYSoN PErEira doS SaNToS - 10/03/2022 a 
08/09/2022
774 - 57217165/1 - JoHNY criSTiaN SaNTiaGo SoarES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
775 - 05899415/2 - JoicE dE oliVEira daNTaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
776 - 05954594/1 - JoicE GoNZaGa riBEiro - 27/02/2022 a 28/08/2022
777 - 05954652/1 - JoicilENE da SilVa SoUSa - 27/02/2022 a 
28/08/2022
778 - 05414407/1 - JoNaS PESSoa NETo - 31/12/2021 a 01/07/2022
779 - 05879701/1 - JoNaS QUarESMa PiNHEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
780 - 08021864/1 - JoNaS SilVa da coSTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
781 - 05927293/2 - JoNaTaS aMaral lEal - 31/12/2021 a 01/07/2022
782 - 05947649/1 - JoNES dE JESUS SENa da coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
783 - 54181900/1 - JoNiValdo MariNHo alVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
784 - 05955358/1 - JoNNilS NElSoN SENa cUNHa - 10/03/2022 a 
08/09/2022
785 - 57211925/1 - JordaNo rocHa BriTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
786 - 05917645/2 - JorGE cESar NoVaES rEGo filHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
787 - 57220861/1 - JorGE doUGlaS alfaia GoMES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
788 - 54180155/2 - JorGE EdilSoN diNiZ dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
789 - 57192446/1 - JorGE HENriQUE coSTa alVES doS rEiS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
790 - 05943162/1 - JorGE lUiS da SilVa aSSiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
791 - 57175015/1 - JorGE lUiZ diaS MorEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
792 - 05725682/1 - JorGE lUiZ fErrEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
793 - 54188812/1 - JorGE lUiZ VEiGa BriTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
794 - 05786983/1 - JorGE Mario dUarTE fUrTado - 31/12/2021 a 
01/07/2022
795 - 05763053/1 - JorGE NaZarENo araUJo doS rEiS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
796 - 05940764/1 - JorGE SodrE carNEiro - 31/12/2021 a 01/07/2022
797 - 05681464/1 - JorGEaNE MaToS dE loUrEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
798 - 57217278/1 - JoSE acacio NEri rodriGUES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
799 - 54180101/1 - JoSE adMilSoN raMoS lacErda - 31/12/2021 a 
01/07/2022
800 - 54181461/1 - JoSE afoNSo Maia PriMo - 31/12/2021 a 01/07/2022
801 - 54196406/1 - JoSE aNToNio BarBoSa fErNaNdES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
802 - 05847907/1 - JoSE aNToNio PErEira dE MoraES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
803 - 08400674/1 - JoSE aNToNio PiNHEiro SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
804 - 57202918/1 - JoSE aNToNio riBEiro - 31/12/2021 a 01/07/2022
805 - 57192428/1 - JoSE aNToNio ValENTE diaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
806 - 51472415/1 - JoSE araMiS SaNToS da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
807 - 05217490/1 - JoSE aUGUSTo da SilVa riBEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
808 - 57192405/1 - JoSE aUGUSTo MarTiNS lacErda - 31/12/2021 a 
01/07/2022
809 - 05759943/1 - JoSE aUGUSTo SaraiVa dE alMEida - 31/12/2021 
a 01/07/2022
810 - 57174587/1 - JoSE carloS alBUQUErQUE frEirE - 31/12/2021 
a 01/07/2022
811 - 05953065/1 - JoSE carloS craVEiro ValE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
812 - 05798353/1 - JoSE carloS da rocHa SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
813 - 55586580/3 - JoSE carloS SoUZa doS SaNToS JUNior - 
31/12/2021 a 01/07/2022

814 - 05835925/1 - JoSE clodoaldo dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
815 - 05415454/1 - JoSE daNTaS lEiTao - 31/12/2021 a 01/07/2022
816 - 54188616/1 - JoSE dE dEUS dioGo da MoTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
817 - 54181693/5 - JoSE diNaldo rodriGUES frEiTaS - 09/02/2022 
a 10/08/2022
818 - 54180752/1 - JoSE EdiNaldo NaSciMENTo doS SaNToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
819 - 05895658/2 - JoSE EdlaNSaN SoUSa dE oliVEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
820 - 05954561/1 - JoSE EdNaldo BriTo PErEira - 21/02/2022 a 
22/08/2022
821 - 54182907/1 - JoSE EiMar alcaNTara carValHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
822 - 57207471/1 - JoSE EMaNUEl frEirE coUTiNHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
823 - 05947726/1 - JoSE EMilio MaciEl cUiMar - 31/12/2021 a 
01/07/2022
824 - 05808693/1 - JoSE fEliciaNo affoNSo GoMES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
825 - 05954549/1 - JoSE fErNaNdo JUNior fariaS PaNToJa - 
21/02/2022 a 22/08/2022
826 - 57203969/1 - JoSE fErNaNdo PaNToJa SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
827 - 54196801/1 - JoSE GUilHErME GraNdE SoarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
828 - 57216594/1 - JoSE GUilHErME loBo NEGrao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
829 - 54188571/1 - JoSE Haroldo SaBa SacraMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
830 - 54197371/1 - JoSE HElio MacaMBira raBElo filHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
831 - 57205797/1 - JoSE HENriQUE dE SoUSa PaNToJa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
832 - 05952814/1 - JoSE HENriQUE oliVEira cordoVil - 31/12/2021 
a 01/07/2022
833 - 05003636/2 - JoSE HENriQUE PErEira coElHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
834 - 05814928/1 - JoSE JorGE dE SoUSa fErNaNdES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
835 - 06403467/1 - JoSE lEUToN da SilVa JUNior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
836 - 05814910/1 - JoSE lUiZ da SilVa ViaNa - 31/12/2021 a 01/07/2022
837 - 57207520/1 - JoSE Maria alVES JUNior - 31/12/2021 a 01/07/2022
838 - 54191040/1 - JoSE Maria faro - 31/12/2021 a 01/07/2022
839 - 57205724/1 - JoSE Maria MoTa fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
840 - 57207470/1 - JoSE Maria SilVa MoraES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
841 - 05769469/1 - JoSE Maria VEiGa dE MElo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
842 - 06403836/1 - JoSE MaTHEUS oliVEira cordoVil - 31/12/2021 
a 01/07/2022
843 - 05952861/1 - JoSE MiGUEl PErEira foNSEca - 31/12/2021 a 
01/07/2022
844 - 54181485/1 - JoSE ModESTo dE liMa filHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
845 - 54180751/1 - JoSE NiValdo NaSciMENTo doS SaNToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
846 - 05949323/1 - JoSE PaTriQUE liMa E liMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
847 - 57217274/1 - JoSE raiMUNdo oliVEira dE SoUZa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
848 - 54196405/1 - JoSE raiMUNdo SoUSa BraGa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
849 - 54188512/1 - JoSE rEiNaldo da SilVa GoMES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
850 - 54185281/1 - JoSE rENaTo alENcar fariaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
851 - 57209708/1 - JoSE riBaMar BaraTa dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
852 - 05946465/1 - JoSE riBaMar GoMES doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
853 - 05850592/1 - JoSE roBErTo dE aMoriM PallaSS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
854 - 57221120/1 - JoSE roBErTo GoMES - 31/12/2021 a 01/07/2022
855 - 05935376/2 - JoSE roBErTo rodriGUES PoMPEU - 31/01/2022 
a 01/08/2022
856 - 08400671/4 - JoSE roBErTo SilVa - 09/02/2022 a 10/08/2022
857 - 06403285/1 - JoSE roMario dE oliVEira BarBoSa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
858 - 05808685/1 - JoSE roNaldo doS SaNToS fUlco - 31/12/2021 a 
01/07/2022
859 - 05210372/1 - JoSE roNaldo SilVa dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
860 - 08400694/1 - JoSE roNaldo SilVa SaNTaNa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
861 - 57174092/1 - JoSE SEBaSTiao BraSil dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
862 - 05759960/2 - JoSE TaVarES cUNHa - 31/12/2021 a 01/07/2022
863 - 54197096/1 - JoSE ValdEJaN dE Sa liMa - 31/12/2021 a 
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01/07/2022
864 - 54196477/1 - JoSE ValKirES PErEira dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
865 - 05909096/4 - JoSE VEriSSiMo GUiMaraES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
866 - 05827531/1 - JoSE VicENTE MENdoNca cEcilio - 31/12/2021 a 
01/07/2022
867 - 05816386/1 - JoSE WElHiNGToN coElHo PaES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
868 - 05949324/1 - JoSE WilliaN riBEiro dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
869 - 54196478/1 - JoSE WilSoN coElHo JUNior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
870 - 57192415/1 - JoSE WilSoN SoUZa - 31/12/2021 a 01/07/2022
871 - 57220942/1 - JoSEMar foNSEca dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
872 - 05831547/1 - JoSENildo PErEira cUNHa SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
873 - 54196434/1 - JoSiaNa PiNTo ViEira PaMPloNa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
874 - 54196507/1 - JoSiaNE dE SoUSa MElo - 31/12/2021 a 01/07/2022
875 - 54181952/1 - JoSiEl aNToNio rodriGUES dE MElo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
876 - 06403702/1 - JoSiEl HENriQUE frEiTaS da crUZ - 31/12/2021 
a 01/07/2022
877 - 05954547/1 - JoSiEl PiNHEiro SaNcHES - 21/02/2022 a 
22/08/2022
878 - 05953277/1 - JoSiElMa MacHado doS rEiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
879 - 57221200/1 - JoSilENE fErrEira NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
880 - 05921307/2 - JoSiMar do carMo PacHEco - 31/12/2021 a 
01/07/2022
881 - 57205749/1 - JoSiNEi caSTro do NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
882 - 05946991/1 - JoSirElda da SilVa araUJo oliVEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
883 - 06403406/1 - JoSiVaN SoUSa MorEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
884 - 05906918/2 - JoYciaNE liMa dE SoUSa - 31/12/2021 a 01/07/2022
885 - 57192300/1 - JUarEilToN da SilVa fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
886 - 05955948/1 - JUlia dEBora SilVa BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
887 - 54197846/7 - JUliaNa SilVia SoarES PaNToJa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
888 - 54181622/1 - JUlio cESar SilVa cUiMar - 31/12/2021 a 
01/07/2022
889 - 00062693/2 - JUlio JoSE araUJo - 31/12/2021 a 01/07/2022
890 - 54181690/1 - JUNio MacEdo da coSTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
891 - 05897470/2 - JUraNir GUiMaraES PoNTES JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
892 - 57211911/1 - JUVENcio dE SoUZa SaMPaio - 31/12/2021 a 
01/07/2022
893 - 57217237/1 - Kadila roMaNa GoNcalVES rEiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
894 - 05900682/3 - KariNa MoNTEiro GoNcalVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
895 - 05955955/1 - Karla fErNaNdES QUarESMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
896 - 54196482/1 - Karla MariaNa da SilVa coUTiNHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
897 - 05614341/1 - KaTia do Socorro alVES TaVarES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
898 - 80015478/1 - KaTia NEila NoGUEira doS SaNToS - 27/02/2022 
a 28/08/2022
899 - 05868963/1 - KaTia PErEira da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
900 - 57203228/1 - KaTia QUEiroZ alEXaNdrE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
901 - 05414938/1 - KEdNEi fariaS PEroTES - 31/12/2021 a 01/07/2022
902 - 05924071/3 - KEila liNo fariaS - 25/03/2022 a 23/09/2022
903 - 54196481/1 - KEila NorMElia SoUSa SodrE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
904 - 05892180/3 - KEila SUElEM do coUTo SaraiVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
905 - 05892065/4 - KElEN Maria PiNHEiro PaSTaNa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
906 - 05942693/2 - KEllY GUiMaraES dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
907 - 54188681/1 - KElY carValHo VaScoNcEloS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
908 - 54193690/1 - KElY criSTiNa TElES cardoSo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
909 - 57202128/1 - KENia criSTiNa ViEira oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
910 - 57210040/1 - KirlaN roNald PErEira SalES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
911 - 54197011/1 - KlaYSoN PiNTo GoNcalVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
912 - 05906904/3 - KlaYToN alESSaNdro MiraNda faVacHo - 
08/02/2022 a 09/08/2022
913 - 05826543/1 - KlaYToN aNdrEY TiTo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022

914 - 05909094/2 - KlEBEr fErrEira da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
915 - 05947917/1 - KlEBSoN da SilVa SENa - 31/12/2021 a 01/07/2022
916 - 57174253/1 - KlEiToN dE oliVEira cordoVil - 31/12/2021 a 
01/07/2022
917 - 05898851/3 - KlEUBE fErrEira da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
918 - 05941820/2 - KlEVErToN rafaEl MoNTEiro SaraiVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
919 - 05954593/1 - ladY diaNa carValHo MoNTEiro - 27/02/2022 a 
28/08/2022
920 - 05808391/1 - lailSoN criSTo TriNdadE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
921 - 54188678/1 - lara ioNE oliVEira BarroS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
922 - 05954655/1 - lariSSE PErEira da SilVa - 27/02/2022 a 
28/08/2022
923 - 54196480/1 - laUra SiMoNE do roSario cardoSo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
924 - 05779251/1 - laUrENilSoN MEdEiroS BEZErra - 31/12/2021 a 
01/07/2022
925 - 05920102/2 - laUro MElo dE SoUSa - 31/12/2021 a 01/07/2022
926 - 05954634/1 - laYSE SoUSa - 27/02/2022 a 28/08/2022
927 - 05946474/1 - lEaNdro rodriGUES BraSil oliVEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
928 - 05947888/1 - lEaNdro SErGio dE carValHo GoNcalVES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
929 - 05954692/1 - lEidE diaNa caSTro da SilVa - 01/03/2022 a 
30/08/2022
930 - 05948621/1 - lEidE laUra MoNTEiro caSTro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
931 - 54196387/1 - lEidiaNE riBEiro coSTa BENTES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
932 - 05808642/1 - lEila criSTiNa cardoSo loPES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
933 - 54181531/1 - lEila criSTiNa cordEiro coNcEicao - 31/12/2021 
a 01/07/2022
934 - 05937926/1 - lEila MarTiNS dE SoUSa - 31/12/2021 a 01/07/2022
935 - 05941262/1 - lENNoN lUiZ frEiTaS liMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
936 - 05942841/1 - lENo SaVio MacHado dE alMEida - 31/12/2021 a 
01/07/2022
937 - 05798221/1 - lEo dE SoUSa BorGES - 31/12/2021 a 01/07/2022
938 - 54196365/1 - lEocY doS SaNToS araUJo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
939 - 54181061/2 - lEoNaldo BraGa iGrEJa JUNior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
940 - 05917151/2 - lEoNaldo GUEdES dE frEiTaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
941 - 57213406/1 - lEoNardo PaUlo MoNTEiro crUZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
942 - 57210051/1 - lEoNildo Bailao diaS - 31/12/2021 a 01/07/2022
943 - 06403311/1 - lEVi SoUSa da rocHa - 31/12/2021 a 01/07/2022
944 - 54188660/1 - lia da rocHa dE BriTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
945 - 57220932/1 - liaNdErSoNEY araUJo do NaSciMENTo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
946 - 57202980/1 - lilia NaZarE MoraiS da coSTa cUNHa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
947 - 57174568/1 - liNdErlEY SilVa da coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
948 - 05825407/1 - liNdiNaldo dE MElo BaNdEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
949 - 05812054/1 - liNdoBErTo PErEira da coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
950 - 05825395/1 - liNdoValdo dE MElo BaNdEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
951 - 05443377/6 - loildE aUGUSTo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
952 - 05935062/1 - lorENa da SilVa SaNToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
953 - 05739101/1 - loUriMar carValHal fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
954 - 54181674/1 - loUriVal coUTiNHo dE NaZarE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
955 - 57201631/1 - loUriVal MoNTEiro doS SaNToS JUNior - 
31/12/2021 a 01/07/2022
956 - 05941463/1 - lUaNE do Socorro dE oliVEira liMa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
957 - 05959238/1 - lUcaS BEllard PErEira MariUBa - 25/03/2022 a 
23/09/2022
958 - 54196401/1 - lUcaS da SilVa aSSiS - 31/12/2021 a 01/07/2022
959 - 05918095/2 - lUcaS lEao VaNZElEr - 31/12/2021 a 01/07/2022
960 - 05947513/1 - lUccaS fEliPE dUarTE doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
961 - 57211907/1 - lUcElia MoTa dE MiraNda - 31/12/2021 a 
01/07/2022
962 - 05827817/1 - lUcia PaUlo - 31/12/2021 a 01/07/2022
963 - 05937451/1 - lUciaNa SilVa rEiS PaiXao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
964 - 54196508/1 - lUciaNo cardoSo NoGUEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
965 - 54180748/1 - lUciaNo da coSTa liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
966 - 05920104/2 - lUciaNo MarTiNS liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
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967 - 05944181/1 - lUciclEidE coSTa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
968 - 05946764/1 - lUciEl GoNcalVES BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
969 - 05918594/2 - lUciMara laiS lUcio doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
970 - 05868955/1 - lUciMario SEPEda cHaVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
971 - 05808626/1 - lUcio claUdio NaSciMENTo lEiTE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
972 - 54196509/1 - lUcio MaUro TEiXEira da cUNHa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
973 - 05816378/1 - lUciValdo alMEida PErEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
974 - 57216957/1 - lUciValdo da SilVa aMaral - 31/12/2021 a 
01/07/2022
975 - 05891609/3 - lUciValdo diaS fiGUEirEdo - 18/02/2022 a 
19/08/2022
976 - 05958725/1 - lUciValdo rodriGUES raiol JUNior - 08/02/2022 
a 09/08/2022
977 - 57203835/3 - lUiS aNdrE PaNToJa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
978 - 05816866/1 - lUiS aUGUSTo liMa oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
979 - 05431239/1 - lUiS carloS BUarH corrEa SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
980 - 06403322/1 - lUiS carloS NoBrE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
981 - 05953043/1 - lUiS fEliPE MarTiNS da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
982 - 54183856/2 - lUiS WaNdErlEY fErrEira dE caSTro - 31/12/2021 
a 01/07/2022
983 - 54193689/1 - lUiZ alBErTo alVES NEGrao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
984 - 05614503/1 - lUiZ aNToNio coSTa da cUNHa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
985 - 57202926/1 - lUiZ aUGUSTo da SilVa liMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
986 - 57192444/1 - lUiZ carloS corrEa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
987 - 05947504/1 - lUiZ carloS dE liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
988 - 05754984/1 - lUiZ carloS do ESPiriTo SaNTo da SilVa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
989 - 54191435/4 - lUiZ carloS GaSPar corrEa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
990 - 54181905/1 - lUiZ carloS GoNcalVES fErNaNdES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
991 - 05847915/1 - lUiZ carloS SilVa do carMo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
992 - 05947637/1 - lUiZ claUdio coSTa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
993 - 05955960/1 - lUiZ dE VaScoNcEloS diaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
994 - 05815371/1 - lUiZ fErNaNdo BraZao daS cHaGaS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
995 - 05868890/1 - lUiZ fErNaNdo dE PaUla SaNToS JUNior - 
31/12/2021 a 01/07/2022
996 - 54181925/1 - lUiZ GoNZaGa PrESTES dE BriTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
997 - 54188205/1 - lUiZ GUilHErME BarrETo doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
998 - 54185837/2 - lUiZ JorGE MarVao filHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
999 - 06403318/1 - lUiZ oTaVio fariaS daS cHaGaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1000 - 05947458/1 - lUiZ PErEira SaNToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1001 - 57220678/1 - lUiZ SErGio da SilVa PErEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1002 - 05076455/1 - lUiZ SidNEY GoNZaGa alBUQUErQUE - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1003 - 54196805/1 - lUiZ WaNdErlEY oliVEira dE SoUZa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1004 - 80015636/1 - lUZia BraZ SaNTiaGo NUNES - 26/02/2022 a 
27/08/2022
1005 - 05831202/1 - lUZiMar PErEira dE carValHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1006 - 05859662/1 - lYliaNE criSTiNa dE SoUZa GUiMaraES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1007 - 05942985/1 - MaciEl cHaVES MEdEiroS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1008 - 05839009/1 - MadilSoN NEWToN MoNTEiro coSTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1009 - 05919339/2 - MadiNalVa do Socorro SoUSa doS SaNToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1010 - 06403707/1 - MaGNo fErrEira SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1011 - 05954825/1 - MaiaNE SilVa NaSciMENTo frEiTaS - 27/02/2022 
a 28/08/2022
1012 - 05947734/1 - MailSoN BarBoSa dE QUEiroZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1013 - 08400902/1 - Maira MYlENE oliVEira alVES fErrEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1014 - 05954789/1 - MalTErJaNio cHaGaS dE SoUZa - 27/02/2022 a 

28/08/2022
1015 - 54180745/1 - MaNoEl aUGUSTo foNSEca fErrEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1016 - 08400697/1 - MaNoEl caETaNo dE SarGES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1017 - 57192322/1 - MaNoEl clEMENTiNo GoNcalVES filHo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1018 - 54180966/1 - MaNoEl coSTa SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1019 - 54188725/1 - MaNoEl daMiao da SilVa loPES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1020 - 54196346/1 - MaNoEl darlEi SilVa BacHa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1021 - 05797888/1 - MaNoEl daS GracaS coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1022 - 57221064/1 - MaNoEl daS MErcES SilVa JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1023 - 05920685/2 - MaNoEl dE oliVEira ValENTE NETo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1024 - 54195339/1 - MaNoEl do Socorro lEal BraNdao - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1025 - 05760003/1 - MaNoEl EdUardo oliVEira doS SaNToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1026 - 54180714/1 - MaNoEl GoMES BarroS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1027 - 05808405/1 - MaNoEl GoNcalVES PiNHEiro JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1028 - 05755093/1 - MaNoEl GraNJa dioGENES NETo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1029 - 06039373/2 - MaNoEl JaciNaldo alVES coTa JUNior - 
30/03/2022 a 28/09/2022
1030 - 05816319/1 - MaNoEl Maria cardoSo cHaGaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1031 - 57211917/1 - MaNoEl MaUricio PErEira dE fiGUEirEdo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1032 - 06403710/1 - MaNoEl MESSiaS liMa BarBoZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1033 - 05758955/1 - MaNoEl NUNES BriTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1034 - 57174086/1 - MaNoEl PErEira dE SoUSa JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1035 - 05726123/1 - MaNoEl ViTor caSTro BaTiSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1036 - 05934559/2 - MarcEla criSTiNa ViEGaS VaZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1037 - 05954641/1 - MarcEla doS SaNToS caValcaNTE - 27/02/2022 
a 28/08/2022
1038 - 05946449/2 - MarcElla PriScila dE alMEida rocHa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1039 - 05947887/1 - MarcElo aUGUSTo dE SoUZa liMa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1040 - 54181382/1 - MarcElo da TriNdadE - 31/12/2021 a 01/07/2022
1041 - 05797861/1 - MarcElo GUiMaraES SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1042 - 05895675/3 - MarcElo lENo da crUZ SaNcHES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1043 - 05935829/2 - MarcElo PiNHo MoNTEiro - 08/02/2022 a 
09/08/2022
1044 - 05869080/1 - MarcElo raMoS MENdES alMEida - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1045 - 05943015/1 - MarcElo SoUZa SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1046 - 54182143/1 - MarcElo TEiXEira diaS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1047 - 05835623/1 - Marcia criSTiaNE BraNco SaldaNHa VaScoNcE-
loS SacraMENTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1048 - 54188693/1 - Marcia lUiZa diaS PacHEco - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1049 - 57216549/1 - Marcia riBEiro GUiMaraES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1050 - 05537673/1 - MarcilEia fraNco MarTiNS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1051 - 80846213/2 - MarcilENo da coSTa SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1052 - 54183441/1 - Marcio alEXaNdrE MiraNda TorrES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1053 - 54193687/1 - Marcio aNToNio liMa BarroS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1054 - 05769485/1 - Marcio aUGUSTo coNTENTE BarroS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1055 - 57174095/4 - Marcio aUrElio BriTo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1056 - 57201627/1 - Marcio claYToN ValE do EGiTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1057 - 05814618/1 - Marcio daMiao GoMES dE SoUZa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1058 - 05943241/1 - Marcio dE caSTro coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1059 - 54194949/1 - Marcio dE QUEiroS PaES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1060 - 05958718/1 - Marcio diEGo aTaidE PErEira - 08/02/2022 a 
09/08/2022
1061 - 08400428/1 - Marcio GUilHErME carrEra da coSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1062 - 57201623/1 - Marcio HElENo cordEiro MoraES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1063 - 57221260/1 - Marcio JoEl MiraNda da SilVa - 31/12/2021 a 
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01/07/2022
1064 - 54181527/1 - Marcio JoSE coSTa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1065 - 54188721/1 - Marcio JoSE SilVa SaNTaNa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1066 - 05949321/1 - Marcio MorEira MaToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1067 - 57220922/1 - Marco aNToNio caBral dE MoraiS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1068 - 57192544/1 - Marco aNToNio fErNaNdES foNSEca - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1069 - 54181008/1 - Marco aNToNio NUNES alBUQUErQUE - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1070 - 54196453/1 - Marco aNToNio SaNToS foNTiNElE - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1071 - 05701287/1 - Marco aNToNio SaNToS PaNToJa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1072 - 54196384/1 - Marco aNToNio SErrao PiNHEiro - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1073 - 05414385/1 - Marco aNToNio SilVa PiNTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1074 - 08400693/1 - Marco aNToNio SoarES da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1075 - 57192542/1 - Marco aUrElio dE Sa GUiMaraES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1076 - 05414415/3 - MarcoS aNToNio diaS PiNHEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1077 - 05954101/1 - MarcoS BrENo TaVarES alViNo - 17/02/2022 a 
18/08/2022
1078 - 05943238/1 - MarcoS dE MoraES diaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1079 - 05797845/1 - MarcoS Eric SErrao PUrEZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1080 - 05949299/1 - MarcoS JEaN coSTa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1081 - 05946476/1 - MarcoS Joao ViEira MarQUES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1082 - 54196356/1 - MarcoS JoSE riBEiro dE fraNca - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1083 - 54188193/1 - MarcoS roMUlo NaSciMENTo oliVEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1084 - 54188800/1 - MarcoS ViNiciUS coElHo MaGalHaES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1085 - 05954820/1 - MarcUS VENicioS liMa SaNToS - 10/03/2022 a 
08/09/2022
1086 - 57206293/1 - MarcUS ViNiciUS ViaNa BENTES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1087 - 57174368/1 - MarcYa BErNadETH PiNTo HENriQUES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1088 - 57205710/1 - Maria caroliNa PaiXao VEiGa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1089 - 05847931/1 - Maria cElESTE cardoSo PiNHEiro rEiMao - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1090 - 05952954/1 - Maria criSTiNa aMaral caMPoS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1091 - 05954687/1 - Maria criSTiNa coSTa BarBoSa - 27/02/2022 a 
28/08/2022
1092 - 08400903/1 - Maria criSTiNa raMoS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1093 - 57205809/1 - Maria criSTiNa TEiXEira liMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1094 - 05291003/1 - Maria da coNcEicao coSTa GoMES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1095 - 08042964/3 - Maria da PaZ lEMoS NaSciMENTo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1096 - 57174079/1 - Maria dalZira PErEira da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1097 - 05417112/1 - Maria dE BElEM PiNHEiro dE alMEida - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1098 - 05710545/1 - Maria dE faTiMa da SilVa rodriGUES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1099 - 54188688/1 - Maria dE faTiMa dE liMa Garcia - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1100 - 05887720/3 - Maria dE NaZarE dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1101 - 00084697/3 - Maria dE NaZarE SoUZa do NaSciMENTo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1102 - 57203244/1 - Maria do Socorro PErEira dE SoUZa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1103 - 57217261/1 - Maria doMiNGaS MEdEiroS rodriGUES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1104 - 05808561/1 - Maria Edir da SilVa lEal - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1105 - 05155029/3 - Maria EdNa MaciEl - 31/12/2021 a 01/07/2022
1106 - 57209989/1 - Maria GilcilENE da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1107 - 57220692/1 - Maria HElENa BarBoSa NaSciMENTo VEloSo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1108 - 05947565/1 - Maria HElENa BorGES dE SoUZa SilVa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1109 - 05906576/2 - Maria KiSSia PErEira GoMES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1110 - 05812011/1 - Maria lENilda araUJo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022

1111 - 05766311/1 - Maria lEoNicE doS SaNToS caSSEB - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1112 - 57221190/1 - Maria lilia da SilVa cHaVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1113 - 05769701/1 - Maria lUcia da SilVa ViEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1114 - 80015634/1 - Maria MadalENa NEVES fraNca - 26/02/2022 a 
27/08/2022
1115 - 57221185/1 - Maria MoNica fErrEira da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1116 - 57207336/1 - Maria raiMUNda coSTa caMPoS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1117 - 57207305/1 - Maria riTa SaNTiaGo PErEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1118 - 54180179/1 - Maria SaNTaNa da MoTa GalVao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1119 - 57220913/1 - Maria Sara caSTElo da foNSEca GEMaQUE - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1120 - 05817226/1 - Maria SElMa liMa oSaKi - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1121 - 57211902/1 - Maria SiNaiMa ViaNa dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1122 - 05954664/1 - Maria TaTiaNE da SilVa caXiaS - 27/02/2022 a 
28/08/2022
1123 - 05675277/1 - MariaNa PiNHEiro MoNTEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1124 - 05754798/1 - MariJaNE rENE cardoSo dE oliVEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1125 - 57192439/1 - MarilENE SilVa araUJo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1126 - 05942508/1 - Marilia MaGNolia NaSciMENTo MaGNo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1127 - 05830907/1 - MariNaldo SilVa SaNTaNa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1128 - 05954790/1 - Mario aNdrE fErrEira SilVa - 27/02/2022 a 
28/08/2022
1129 - 05552346/2 - Mario cHiaPPETTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1130 - 08400681/1 - Mario dE JESUS MiraNda alMEida - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1131 - 54188578/1 - Mario dUrVal GoMES da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1132 - 57211893/1 - Mario JorGE PErEira MENdoNca JUNior - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1133 - 05760011/1 - Mario SilVa doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1134 - 05757525/1 - Mario SoloN BaTiSTa BENTES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1135 - 54180156/1 - MariSE JaNE SilVa PiNTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1136 - 05786959/1 - MariVaM fariaS caTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1137 - 05266211/1 - MariVaN BarcElar dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1138 - 57192549/1 - Marli criSTiNa daS cHaGaS MarQUES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1139 - 57200302/5 - MarlloN GlaZiaNNi oliVEira rodriGUES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1140 - 05940711/1 - Marlo liMa dE SoUSa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1141 - 57217161/1 - MarlUcia doS SaNToS SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1142 - 05710383/1 - MarlUcia fariaS MiraNda - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1143 - 57222876/1 - MarlY ViEira BarroSo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1144 - 05849934/2 - MarNEY alESSaNdro caValcaNTi riBEiro - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1145 - 08400898/1 - MarQUiNHo PiNHEiro TiNoco - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1146 - 05808588/1 - MarTa fariaS PESSoa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1147 - 05830915/1 - MarUZaN GoNcalVES dE oliVEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1148 - 05954073/1 - MaTEUS GoMES da SilVa - 18/02/2022 a 19/08/2022
1149 - 57221199/1 - MaUricElia SilVa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1150 - 57207245/1 - MaUricio aSSUNcao SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1151 - 06403386/1 - MaUricio da SilVa MarTiNS JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1152 - 06403244/1 - MaUricio VicTor da SilVa SarMaNHo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1153 - 54188622/1 - MaUro faro Vidal - 31/12/2021 a 01/07/2022
1154 - 54191024/1 - MaUro JUNior BarrETo alVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1155 - 08400568/3 - MaUro lUcidio PErEira da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1156 - 05725631/1 - MaX aGUiar do aMaral - 31/12/2021 a 01/07/2022
1157 - 54187552/1 - MaX JoNE doS SaNToS corrEa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1158 - 05946268/1 - MaYra VaNESSa coSTa rESQUE dE aSSiS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1159 - 05954647/1 - MEcilENE SilVa corrEa - 27/02/2022 a 28/08/2022
1160 - 05839076/1 - MEQUiaS daS NEVES TEiXEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1161 - 54188579/1 - MErcia dUarTE liSBoa - 31/12/2021 a 01/07/2022
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1162 - 05923837/2 - MicHEl cESar da foNSEca caValEro - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1163 - 05891275/3 - MicHEl cUNHa fUrTado - 31/12/2021 a 01/07/2022
1164 - 05918454/2 - MicHEl PacHEco dE frEiTaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1165 - 57221061/1 - MicHEl PlaTiNY NEVES dE oliVEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1166 - 05907567/2 - MicHEllE MaNoEla SaUMa GoNcalVES SilVa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1167 - 57209663/1 - MiGUEl arcaNJo GoMES da coSTa JUNior - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1168 - 57174084/1 - MiGUEl arcaNJo GoNcalVES BiBaS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1169 - 54188515/1 - MiGUEl BaSilio alMEida filHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1170 - 05430887/2 - MiGUEl Joao MaciEl dE caSTro JUNior - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1171 - 05937452/1 - MilEidY BaETa lEao - 31/12/2021 a 01/07/2022
1172 - 80015481/1 - MillaN aUGUSTo coSTa MaToS - 21/02/2022 a 
22/08/2022
1173 - 05091705/2 - MilToN BraGa dE liMa SoBriNHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1174 - 57209667/1 - MilToN dE oliVEira SoarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1175 - 05935162/2 - MilToN iVaN liMa fraNco JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1176 - 05797810/1 - MilToN MacEdo caNUTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1177 - 05954649/1 - MiriaN doS SaNToS liMa - 27/02/2022 a 
28/08/2022
1178 - 57202840/1 - MiSaEl faVacHo dE frEiTaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1179 - 57207299/1 - MiSaN oliVEira SaMPaio - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1180 - 05953054/1 - MiSSElENE da SilVa GoMES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1181 - 57211878/1 - MiZaEl fErrEira SoUZa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1182 - 05942360/1 - Moacir fErrEira ViaNa JUNior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1183 - 05808430/1 - MoiSES araUJo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1184 - 57211880/1 - MoiSES da SilVa BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1185 - 05816327/1 - MoiSES lUcidES carValHo BarBoSa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1186 - 00024201/1 - MUrilo raiMUNdo rodriGUES crUZ - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1187 - 05920157/2 - Naia SilVa oliVEira dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1188 - 05948618/1 - Naiara criSTiNa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1189 - 57202912/1 - Nair PErEira ESPiNdola - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1190 - 54196450/1 - Nara rUBia BaTiSTa XaViEr - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1191 - 80015454/1 - NarliSoM SilVa doS SaNToS - 09/03/2022 a 
07/09/2022
1192 - 80015487/1 - NaTalia PiMENTEl doS rEiS - 27/02/2022 a 
28/08/2022
1193 - 05954787/1 - NaTaNaEl aBrEU SENa - 10/03/2022 a 08/09/2022
1194 - 05954638/1 - NaTaNiElE do NaSciMENTo fErrEira - 27/02/2022 
a 28/08/2022
1195 - 05935945/1 - NaYaNE crUZ doS SaNToS dE QUEiroZ - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1196 - 05954635/1 - NaYara NadJa SoarES da SilVa - 27/02/2022 a 
28/08/2022
1197 - 05830826/1 - NaZarENo dE JESUS aMoriM dE caSTro - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1198 - 05534208/1 - NaZarENo doS SaNToS PacHEco - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1199 - 05939120/1 - NEEMiaS SoarES daMaScENo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1200 - 05958332/1 - NEilo PErEira cardoSo - 31/01/2022 a 01/08/2022
1201 - 57203983/1 - NElSoN BaSToS doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1202 - 06403734/1 - NElSoN dE SoUZa cUSTodio - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1203 - 05830923/1 - NEUZiNETE da SilVa MaToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1204 - 05952950/1 - NEUZirENE MaToS do NaSciMENTo TiNoco - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1205 - 57203181/1 - NEY caMPoS da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1206 - 05947774/1 - NEY PErEira dE SoUSa JUNior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1207 - 80015456/1 - NicHollaS aNToNio da SilVa SaNTiaGo - 
09/03/2022 a 07/09/2022
1208 - 54183014/1 - NilcElia Maria roSa ViTErBiNo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1209 - 57192550/1 - NilcilENa do ESPiriTo SaNTo SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1210 - 57192454/1 - Nilda criSTiNa dE SoUSa diaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1211 - 05769680/1 - NilToN aSSUNcao da SilVa - 31/12/2021 a 

01/07/2022
1212 - 05943020/1 - NilToN riBEiro da MaTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1213 - 57228309/3 - NoElY do Socorro SalUSTiaNo doS SaNToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1214 - 57199634/4 - NorBErTo da SilVa MarTiNS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1215 - 54180145/1 - NUBia dE NaZarE cardoSo dE SoUSa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1216 - 57200671/1 - NUBia lUZia rEiS PiNHEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1217 - 57209592/1 - NUBia MarGarETH da SilVa GaliSa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1218 - 80845113/2 - oBErdaN PacHEco daMaScENo da SilVa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1219 - 54188673/1 - ocilEidE MiraNda TEiXEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1220 - 57192554/1 - odair rocHa doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1221 - 05905630/2 - odilENE oliVEira doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1222 - 54181440/1 - odilSoN loPES BorBa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1223 - 05958732/1 - odiNEi rodriGUES doS aNJoS - 08/02/2022 a 
09/08/2022
1224 - 05940570/1 - odirlEi aNToNio coUTiNHo BarBoSa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1225 - 57206093/1 - odNElSoN dE oliVEira SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1226 - 54182918/1 - oliNdo iraN da SilVa BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1227 - 05947749/1 - oliValdo SarGES dE aZEVEdo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1228 - 57174361/1 - oNiSio da SilVa raMoS JUNior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1229 - 05868670/1 - oriValda dE alMEida - 31/12/2021 a 01/07/2022
1230 - 05797772/1 - oriValdo loPES MENESES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1231 - 54188519/1 - oriValdo SaNToS lEiTE - 31/12/2021 a 01/07/2022
1232 - 05779243/1 - orlaNdiNo MiGUEl dE MaToS caMPoS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1233 - 05949234/1 - oSEiaS fErNaNdES liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1234 - 05431158/1 - oSiclEr SoUSa da SilVEira JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1235 - 05728720/1 - oSValdo SErGio dE oliVEira PaiXao - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1236 - 05830818/1 - oTHoN JoSE alMEida NoGUEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1237 - 05905604/3 - oToNiEl daMaScENo MENEZES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1238 - 05808600/1 - oZEliTa alVES cardoSo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1239 - 54181536/1 - oZiNEi caMPElo loPES - 31/12/2021 a 01/07/2022
1240 - 54197233/1 - PaBlo EMaNUEll da SilVa PESSoa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1241 - 05952794/1 - PaBlo HENriQUE BriTo doS rEiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1242 - 05938855/2 - PaBlo THiaGo BErNardiNo dE SoUSa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1243 - 54180741/1 - PaTricia do Socorro alVES doS SaNToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1244 - 05146283/5 - PaTricia MarTiNS fraNco - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1245 - 05918145/2 - PaTricia QUEiroZ alEXaNdrE fraZao - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1246 - 57220644/1 - PaTricia rodriGUES GUiMaraES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1247 - 05922951/2 - PaTricio rodriGUES coSTa - 10/03/2022 a 
08/09/2022
1248 - 05835640/1 - PaTricK EricK dE alMEida da coSTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1249 - 05947027/2 - PaUla aNToNiElli MoraES da rocHa - 27/02/2022 
a 28/08/2022
1250 - 05942681/1 - PaUla SaNdrEllY MoraES BriTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1251 - 08400669/1 - PaUlo aNToNio SilVa foNSEca - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1252 - 05893728/3 - PaUlo cESar cardiaS corrEa dE MiraNda - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1253 - 08400421/1 - PaUlo cESar doS SaNToS corrEa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1254 - 57211877/1 - PaUlo criSTiaNo MarTiNS fraNca - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1255 - 57209679/1 - PaUlo da coSTa ValE - 31/12/2021 a 01/07/2022
1256 - 05725615/1 - PaUlo dE TarSo PiNTo GodiNHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1257 - 80015457/1 - PaUlo doMiNGoS MENdES ViEira - 09/03/2022 a 
07/09/2022
1258 - 05949230/1 - PaUlo doS SaNToS NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1259 - 06402880/1 - PaUlo fErNaNdo PaVao MENdES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1260 - 05847940/1 - PaUlo fErNaNdo SilVa da rocHa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1261 - 54181403/1 - PaUlo GUilHErME ElEoTErio PiNTo - 31/12/2021 
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a 01/07/2022
1262 - 57203000/1 - PaUlo HENriQUE aNdradE dE oliVEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1263 - 57220717/1 - PaUlo HENriQUE carValHo TEiXEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1264 - 57216591/1 - PaUlo HENriQUE GalENdE cUrY - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1265 - 05919494/3 - PaUlo HENriQUE lEiTE da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1266 - 54180936/1 - PaUlo HENriQUE PESSoa do NaSciMENTo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1267 - 05946203/2 - PaUlo iZidorio ESTUMaNo MEirElES - 09/02/2022 
a 10/08/2022
1268 - 05958727/1 - PaUlo JHoNY rodriGUES SoUZa - 08/02/2022 a 
09/08/2022
1269 - 05797837/1 - PaUlo JorGE BaTiSTa NEVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1270 - 05827523/1 - PaUlo MorEira liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1271 - 05923884/2 - PaUlo roBErTo corrEa BorGES - 09/03/2022 a 
07/09/2022
1272 - 05952875/1 - PaUlo roBErTo fErrEira dE oliVEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1273 - 05953004/1 - PaUlo roBErTo MorEira dE BriTo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1274 - 57203120/1 - PaUlo SErGio alVES ViaNa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1275 - 05738938/1 - PaUlo SErGio cardoSo MorEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1276 - 05228034/1 - PaUlo SErGio foNSEca SoarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1277 - 05848725/1 - PaUlo SErGio QUEiroZ - 31/12/2021 a 01/07/2022
1278 - 57207503/1 - PaUlo SErGio SaMPaio - 31/12/2021 a 01/07/2022
1279 - 05830800/1 - PaUlo SErGio SoarES QUiNdErE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1280 - 54185278/1 - PaUlo SilVa da cUNHa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1281 - 05414946/1 - PaUlo ViTor MalcHEr doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1282 - 05769787/1 - PEdro daMiao coElHo MoNTEiro - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1283 - 05797969/1 - PEdro GilBErTo coSTa coUTiNHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1284 - 57192424/1 - PEdro PaUlo BarBoSa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1285 - 05816343/1 - PEdro PaUlo MENdES TaVarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1286 - 05725968/1 - PEdro PoMPEU MEirElES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1287 - 05953040/1 - PEdro WiNiciUS da SilVa BriTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1288 - 05953052/1 - PiErrE MoTa diaS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1289 - 57207312/1 - Pio VEiGa BriTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1290 - 57217179/1 - PlaTao da SilVa SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1291 - 57223736/3 - QUEila GoMES dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1292 - 05835607/1 - radi daVid fUrTado dE aMoriM - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1293 - 05948486/1 - rafaEl aVElar MoraES - 31/12/2021 a 01/07/2022
1294 - 57203565/1 - rafaEl dE JESUS cardoSo SEPEda - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1295 - 05926469/2 - rafaEl MoNTENEGro dE alMEida SaNToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1296 - 05942580/1 - rafaEl rodriGUES doS rEiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1297 - 05954654/1 - rafaEla dE MENEZES TiNoco - 27/02/2022 a 
28/08/2022
1298 - 05710553/1 - rafiSa HElENa dE SoUZa BaSToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1299 - 05946482/2 - raiaNE dE faTiMa oliVEira doS SaNToS - 
27/02/2022 a 28/08/2022
1300 - 06403007/1 - raiaNE SoUZa BorGES - 31/12/2021 a 01/07/2022
1301 - 57202141/1 - railToN oliVEira TorrES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1302 - 05808545/1 - raiMilaNd fUrTado dE aMoriM - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1303 - 05814863/1 - raiMUNda BENEdiTa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1304 - 05954658/1 - raiMUNda ElaNE iPiraNGa carrEra SolTENES - 
27/02/2022 a 28/08/2022
1305 - 05954826/1 - raiMUNdo diarlES PErEira - 19/02/2022 a 
20/08/2022
1306 - 05952828/1 - raiMUNdo dUarTE PErEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1307 - 54188647/1 - raiMUNdo EdSoN doS rEiS fErNaNdES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1308 - 57221128/1 - raiMUNdo Elcio da SilVa BENTES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1309 - 57210082/1 - raiMUNdo filHo GoNcalVES VilHENa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1310 - 05902044/3 - raiMUNdo MacHado rodriGUES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1311 - 57220939/1 - raiMUNdo Mario MorEira da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022

1312 - 05769140/1 - raiMUNdo MaX MoUra frEirE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1313 - 05778840/1 - raiMUNdo NElSoN GalVao do NaSciMENTo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1314 - 05414334/1 - raiMUNdo NoNaTo doS PaSSoS MoNTEiro - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1315 - 57192451/1 - raiMUNdo NoNaTo doS SaNToS fErrEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1316 - 54181927/1 - raiMUNdo NoNaTo PiNHEiro BarroS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1317 - 05831296/1 - raiMUNdo NoNaTo SoUZa da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1318 - 54180937/1 - raiMUNdo SaNdErSoN BriTo BEZErra - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1319 - 05760046/1 - raiMUNdo SErGio BoMfiM carValHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1320 - 05847966/1 - raiMUNdo ViEira SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1321 - 57174784/1 - raldiNEl raMoS rEGo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1322 - 57192461/1 - raMiriS oliVEira aNTUNES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1323 - 05738873/1 - raMiro alVES doS SaNToS filHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1324 - 57220648/1 - raMiro SilVa coSTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1325 - 57192522/1 - raMoN riBEiro doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1326 - 05758904/1 - raNiErE dE SoUZa MoUrao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1327 - 54181877/1 - raUllEr fErNaNdES rodriGUES dE liMa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1328 - 05942509/1 - raWEYNa dE SoUSa da foNSEca - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1329 - 54193683/1 - raYNEr dE oliVEira SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1330 - 05868289/1 - rEdiNaldo SEPEda cHaVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1331 - 57220958/1 - rEGiNa BraBo MoNTEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1332 - 05954669/1 - rEGiNa GilVaNa MacHado oliVEira - 27/02/2022 
a 28/08/2022
1333 - 05179360/1 - rEGiNaldo BENTES - 31/12/2021 a 01/07/2022
1334 - 05847974/1 - rEGiNaldo BorGES PaUXiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1335 - 57210053/1 - rEGiNaldo cardoSo rodriGUES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1336 - 07565447/2 - rEGiNaldo MENdES dE SoUZa - 10/02/2022 a 
11/08/2022
1337 - 54187551/1 - rEGiNaldo NaZarENo PaTroca liMa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1338 - 57221263/1 - rEGiNaldo rEiS fErrEira caXiaS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1339 - 57202910/1 - rEGiSlEi PErEira dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1340 - 54185279/1 - rEiNaldo cEZar BarrETo GoNcalVES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1341 - 54191420/1 - rEiNaldo fErNaNdES corrEa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1342 - 05725607/1 - rEiNaldo lUiS BaTiSTa GoNcalVES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1343 - 57202979/1 - rEiNaldo MacHado lEao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1344 - 05954818/1 - rEMUlo fErrEira da SilVa - 10/03/2022 a 
08/09/2022
1345 - 05952937/1 - rENaN caSTro MorEira - 31/12/2021 a 01/07/2022
1346 - 05921678/2 - rENaN PErEira MiraNda - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1347 - 05948456/1 - rENaTa Maia daMaScENo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1348 - 05947633/1 - rENaTo GoES do NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1349 - 05918125/2 - rENaTo loUrEiro da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1350 - 05953024/1 - rENaTo lUcaS MoUra da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1351 - 05902025/3 - rENaTo roSa Maia - 31/12/2021 a 01/07/2022
1352 - 54188191/1 - rENaTo SErGio MElo dE carValHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1353 - 54180705/1 - rENaTo VEraS SaNTaNa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1354 - 05952806/1 - rENicE SilVa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1355 - 57221046/1 - rENiVal PiNHEiro da crUZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1356 - 57221047/1 - rEYNaldo oliVEira dE alMEida - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1357 - 54180188/1 - riBaMar coSTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1358 - 05949297/1 - ricardo da SilVa BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1359 - 80015463/1 - ricardo ESTEYlloN rodriGUES da coNcEicao - 
09/03/2022 a 07/09/2022
1360 - 05831199/1 - ricardo JoSE VaZ riBEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1361 - 05808510/1 - rildEr JoSE BraNcHES laVor - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1362 - 05942965/1 - rilSoN da coSTa QUEiroZ - 31/12/2021 a 
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01/07/2022
1363 - 05922161/2 - riTa KaSSia rodriGUES cariPUNa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1364 - 57174560/1 - riVaNildo BarroSo do carMo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1365 - 05949310/1 - roBErT rafaEl dE SoUSa BaraTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1366 - 57211839/1 - roBErTo carloS SaNToS Baia - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1367 - 05413095/1 - roBErTo fariaS da roSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1368 - 80015484/1 - roBErTo MarTiNS SaNToS - 27/02/2022 a 
28/08/2022
1369 - 05912044/2 - roBErTo PaUlo dE BriTo JUNior - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1370 - 05848709/1 - roBErTo SoUZa doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1371 - 57220988/1 - roBErTo TEiXEira iPiraNGa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1372 - 57220957/1 - roBSoN cardoSo dE SoUSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1373 - 54189760/2 - roBSoN coElHo PacHEco - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1374 - 05830770/1 - roBSoN fErNaNdo NEVES dE frEiTaS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1375 - 05953057/1 - roBSoN fErrEira PiEdadE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1376 - 54182914/1 - roBSoN fraNca caSTro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1377 - 05952990/1 - roBSoN Gil caMPoS dE MacEdo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1378 - 05947456/1 - roBSoN MiraNda fUrTado - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1379 - 57216572/1 - roBSoN rodriGUES corrEa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1380 - 54180143/1 - rodMaN Marcio corrEa doS SaNToS - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1381 - 57211876/1 - rodolfo aNSElMo d oliVEira fErrEira - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1382 - 57174173/1 - rodolfo fErrEira da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1383 - 54185834/2 - rodolfo raPHaEl SoarES PaNToJa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1384 - 05726107/1 - rodolfo riBEiro dE aZEVEdo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1385 - 05949044/1 - rodriGo aNToNio da SilVa PaTroca - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1386 - 05940847/1 - rodriGo cadETE da SilVa ViaNa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1387 - 06403339/1 - rodriGo criSTiaNo da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1388 - 54181673/1 - rodriGo dE SENa coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1389 - 57210015/1 - rodriGo doS SaNToS aViZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1390 - 05954815/1 - rodriGo TEiXEira MarTiNS - 09/03/2022 a 
07/09/2022
1391 - 05942815/1 - roGErio araGao dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1392 - 05926763/2 - roGErio araUJo da SilVa liMa - 09/03/2022 a 
07/09/2022
1393 - 54181411/1 - roGErio dE aQUiNo carrEra - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1394 - 05946454/1 - roGErio TraVaSSoS da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1395 - 05936495/2 - roMaria GoMES da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1396 - 05710359/1 - roMariZ BarroS MENdoNca - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1397 - 05710367/1 - roMEU do carMo aMoriM da SilVa SoBriNHo - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1398 - 05917639/2 - roMUlo dE liMa SoarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1399 - 57220859/1 - roN JHoNaTaS SoUZa MoNTEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1400 - 54188573/1 - roNald corrEa dE fiGUEirEdo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1401 - 57206223/1 - roNald fariaS riBEiro - 31/12/2021 a 01/07/2022
1402 - 54188165/1 - roNaldo aNToNio coSTa BErNardES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1403 - 05953063/1 - roNaldo dE MiraNda corrEa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1404 - 05710332/1 - roNaldo doS SaNToS daMaScENo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1405 - 54191460/1 - roNaldo fErrEira da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1406 - 05414113/1 - roNaldo HENriQUE BoTElHo da SilVa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1407 - 80015480/1 - roNalTo JoSE da SilVa MarTiNS - 17/02/2022 a 
18/08/2022
1408 - 05827507/1 - roNdiNEllY alEX araUJo BarrETo - 31/12/2021 
a 01/07/2022

1409 - 05953021/1 - roNEidE SoUSa da foNSEca MacHado - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1410 - 80015459/1 - roNilSoN da SilVa PiMENTEl - 09/03/2022 a 
07/09/2022
1411 - 57207253/4 - roNNY da SilVa MoNTEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1412 - 05942785/1 - roNYSoN do NaSciMENTo lEMoS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1413 - 05891543/3 - rooSEVElT MarQUES loBo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1414 - 54180112/1 - roSa HElENa QUEiroZ fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1415 - 54188190/1 - roSa Maria EScoSSio SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1416 - 57220686/1 - roSa Nira MaGNo SiQUEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1417 - 05071976/2 - roSaNGEla Maria da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1418 - 05954660/1 - roSEli coSTa MoNTEiro - 27/02/2022 a 
28/08/2022
1419 - 57205811/1 - roSEli dE MiraNda raMoS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1420 - 54182915/1 - roSENaldo fErrEira MarTiNS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1421 - 54181859/1 - roSENil aMaral doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1422 - 54193681/1 - roSEVaNE aMoriM SErrao - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1423 - 57175796/3 - roSiaNE caMPoS caldaS liSBoa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1424 - 05726115/1 - roSiaNE QUiriNo SilVa TaVarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1425 - 57220951/1 - roSiaNE rodriGUES GUErrEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1426 - 55589760/2 - roSiclEidE rodriGUES QUarESMa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1427 - 05839017/1 - roSildo lacErda PaMPloNa filHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1428 - 08400649/1 - roSilENE MoNTEiro dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1429 - 57220940/1 - roSilENE oliVEira da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1430 - 57221195/1 - roSiMa do Socorro MacEdo MacHado - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1431 - 57174198/1 - roSiMar dE liMa SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1432 - 80015466/1 - roSiNaldo dE liMa da rocHa - 09/03/2022 a 
07/09/2022
1433 - 05726220/1 - roSiNaldo HUGo MiraNda - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1434 - 05797918/1 - roSiNETE SErra raBElo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1435 - 05952944/1 - roSiVal fErrEira da coNcEicao JUNior - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1436 - 05868300/1 - roSiValdo SacraMENTo diaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1437 - 05952978/1 - roSiVaN da SilVa E SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1438 - 54181869/1 - roSSaNa Nair da roSa SaNTaNa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1439 - 05946941/1 - roYaNa riBEiro doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1440 - 57175018/1 - rUBENS BarroS da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1441 - 54181891/1 - rUBENSNaldo BiTTENcoUrT da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1442 - 06403760/1 - rUdHErU SilVa do NaSciMENTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1443 - 57209638/1 - rUi caBral dE liMa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1444 - 08001541/1 - rUi daVi alcaNTara daS cHaGaS - 09/03/2022 
a 07/09/2022
1445 - 57231763/4 - rUi dE SoUSa SaNToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1446 - 05850800/5 - rUi diaS MarTiNS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1447 - 57220799/1 - rUTENaldo aBdoN da coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1448 - 54197094/1 - rUTH araUJo dE alMEida - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1449 - 05859603/1 - rUTH HElENa dE SoUZa carValHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1450 - 57217239/1 - rUTNaldo aNToNio MarTiNS caSTro - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1451 - 05760054/1 - SaBiNo PiMENTEl E SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1452 - 05726158/1 - SaMUEl araUJo laUNE - 31/12/2021 a 01/07/2022
1453 - 05755085/1 - SaMUEl aSSiS fariaS liMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1454 - 57207482/1 - SaMUEl NaSciMENTo BEZErra - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1455 - 80015489/1 - SaMUEl PiNHEiro coSTa - 27/02/2022 a 28/08/2022
1456 - 57205832/1 - SaMUEl SoUSa BarroSo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1457 - 05809045/1 - SaNdra Maria SaNToS PErEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022



88  diário oficial Nº 34.768 Quarta-feira, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

1458 - 05937558/1 - SaNdriaNE doS SaNToS SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1459 - 05798809/1 - SaNdro acacio MoraES dE SoUZa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1460 - 57221099/1 - SaNdro da SilVa lalor - 31/12/2021 a 01/07/2022
1461 - 06403283/1 - SaUlo PaNToJa aNdradE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1462 - 05920620/2 - SaUlo PoNcadilHa BaraTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1463 - 54181950/1 - SEBaSTiao aNdrE GoNcalVES da VEiGa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1464 - 54196367/1 - SEBaSTiao aUGUSTo alcaNTara EVaNGEliSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1465 - 54193679/4 - SElMa coNcEicao cUNHa BaTiSTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1466 - 54191458/1 - SErGio caMPoS oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1467 - 05797977/1 - SErGio MiraNda ValENTE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1468 - 57192467/1 - SErGio ricardo PiNTo coNcEicao - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1469 - 54182004/1 - SErGio roBErTo MoraiS da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1470 - 05898072/2 - SHEila alMEida loPES oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1471 - 05942562/1 - SHEila aZEVEdo lEiTE - 31/12/2021 a 01/07/2022
1472 - 05906514/2 - SHEila MoraES fErNaNdES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1473 - 57216579/1 - SHEila rEGiNa BENTES MorEira diaS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1474 - 57207370/1 - SHirlEY dE oliVEira PiNHEiro GoMES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1475 - 57211874/1 - SidclEia BarBoSa TaVarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1476 - 57207454/1 - SidENEY alVES - 31/12/2021 a 01/07/2022
1477 - 54187550/1 - SidiNEi da SilVa loPES - 31/12/2021 a 01/07/2022
1478 - 06403338/1 - SidNEi MarcoS TaVarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1479 - 05954803/1 - SilliVaN MacHado da coSTa - 10/03/2022 a 
08/09/2022
1480 - 05938857/1 - SilVaNa NaSciMENTo rodriGUES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1481 - 05769175/1 - SilVaNdro SaNToS fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1482 - 57209829/1 - SilVaNEi MoraES TEiXEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1483 - 05938738/1 - SilVia laiSE NUNES BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1484 - 57207302/1 - SilVia roBErTa ValENTE oliVEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1485 - 05209650/1 - SilVio KlEBEr SilVa doS SaNToS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1486 - 54188737/1 - SilVio oliVEira aBdoN - 31/12/2021 a 01/07/2022
1487 - 05726182/1 - SilVio SErGio PiNHEiro da cUNHa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1488 - 57210036/1 - SiMoNE dE alENcar SilVa SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1489 - 05847982/1 - SiMoNE HErcUlaNo dE BarroS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1490 - 57217132/1 - SiMoNE rEGiNa fErNaNdES GoNcalVES - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1491 - 54196966/1 - SirlaNE da coSTa coElHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1492 - 05953283/1 - SirlENE da crUZ NEVES BorGES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1493 - 05898946/3 - SiUSa PaMPloNa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1494 - 57221129/1 - SoNia Maria cardoSo SoarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1495 - 05891739/2 - SUaMY oliVEira MEdEiroS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1496 - 06403590/1 - SUaNNY dE faTiMa NaSciMENTo EVaNGEliSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1497 - 54188731/1 - SUElEN dE PaUla MENdoNca BaNHoS - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1498 - 05947502/1 - SUElEN dE SoUSa alcaNTara - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1499 - 54183012/1 - SUElio coSTa BEZErra - 31/12/2021 a 01/07/2022
1500 - 05475694/1 - SUElY alMEida loPES - 31/12/2021 a 01/07/2022
1501 - 05846978/1 - SUElY BaSToS fErNaNdES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1502 - 05914918/3 - SUiraNa PorTEla dE araUJo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1503 - 80015485/1 - SUZaNE criS araUJo dE aGUiar - 27/02/2022 a 
28/08/2022
1504 - 02014556/1 - SUZiE lENa frEiTaS riBEiro PErES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1505 - 54188207/1 - SYdNE Vila NoVa MoNTEiro JUNior - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1506 - 54181484/1 - SYlVia oliVEira liMa dE araUJo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1507 - 05954666/1 - Tacila SilVa dE SoUZa - 27/02/2022 a 28/08/2022

1508 - 05847990/1 - TadEU aUGUSTo PacHEco fErrEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1509 - 57211850/1 - TadEU Maria dE oliVEira TEiXEira - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1510 - 05908903/3 - TaliS lEVi acacio MENdES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1511 - 05943283/1 - TaMiriS da SilVa SoUZa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1512 - 05954636/1 - TaMiriS dE PaUla SoUZa da SilVa - 27/02/2022 
a 28/08/2022
1513 - 57220643/1 - Tarcila Maria MarTiNS dE SoUZa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1514 - 57174554/1 - TarciVaNEr alVES da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1515 - 57209862/1 - TaTiaNa calaNdriNE da crUZ - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1516 - 05890378/4 - TaYaNE dE BriTo riBEiro - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1517 - 05760062/1 - TEodoSio SilVa dE SENa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1518 - 05726093/1 - TErEZiNHa dE NaZarE lEiTE colarES - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1519 - 05948460/1 - THaiS dE MaTToS diaS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1520 - 80015486/1 - THaiS ViToria MorEira dE SoUSa - 27/02/2022 
a 28/08/2022
1521 - 05942777/1 - THaiZE oEiraS dioGENES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1522 - 05953038/1 - THENNYSSoN fErrEira da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1523 - 05908925/2 - THiaGo MarTiNS da coSTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1524 - 57206217/1 - THiaGo MoraES XaViEr - 31/12/2021 a 01/07/2022
1525 - 57201629/1 - THiaGo rodriGUES SoarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1526 - 05941142/1 - THiaGo SoUSa dE VaScoNcEloS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1527 - 05949238/1 - THYaGo da SilVa araUJo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1528 - 05879728/1 - THYaGo SaVEdra GUiMaraES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1529 - 80015468/1 - TiaGo aMaNcio BEZErra aBrEU - 09/03/2022 a 
07/09/2022
1530 - 57200997/1 - TiaGo dE BriTo SoUSa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1531 - 05949231/1 - TiaGo frEiTaS da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1532 - 06403434/1 - TiaGo PaiVa corrEa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1533 - 05952948/1 - TriNdarliSoN doS rEiS SoarES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1534 - 57210012/1 - UBErE SilVa da SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1535 - 57217234/1 - Uiara PiNHEiro doS rEiS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1536 - 57220936/1 - VaGNEr da SilVa MaToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1537 - 05943031/1 - VaGNEr do ESPiriTo SaNTo liMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1538 - 57221159/1 - ValBE JEaN dE SoUZa SaMPaio - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1539 - 54191204/1 - ValdEci Sa da crUZ - 31/12/2021 a 01/07/2022
1540 - 54196451/1 - ValdEir araUJo rodriGUES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1541 - 57175008/1 - ValdEMir dE oliVEira GaMa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1542 - 05725585/1 - ValdEMir rodriGUES caldaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1543 - 05847850/1 - ValdENilSoN fErrEira araUJo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1544 - 05954559/1 - ValdilENo carValHo PiNTo - 21/02/2022 a 
22/08/2022
1545 - 57175803/1 - ValdiNEi rodriGUES aNdradE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1546 - 54188803/1 - ValdiNETE SErra raBElo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1547 - 05725283/1 - Valdir MarQUES PiNTo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1548 - 57206173/1 - Valdir rodriGUES PacHEco - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1549 - 05494613/3 - ValdirENE doS SaNToS alBUQUErQUE MaGa-
lHaES - 31/12/2021 a 01/07/2022
1550 - 05947893/1 - ValMir PErEira rodriGUES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1551 - 54196277/1 - ValMira fErrEira doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1552 - 05922862/2 - ValQUiria foNSEca PErEria - 09/02/2022 a 
10/08/2022
1553 - 05917940/2 - ValTEr JaX loBo WaNZElEr - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1554 - 57220800/1 - VaNda carValHo dE SoUZa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1555 - 05954609/1 - VaNdErlEia SUElEN BraNdao GoS - 27/02/2022 
a 28/08/2022
1556 - 57175030/1 - VaNdoEdSoN HUillY dE alBUQUErQUE laraNJEi-
ra - 31/12/2021 a 01/07/2022
1557 - 54196383/1 - VaNdra caBral GEMaQUE - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1558 - 05954596/1 - VaNEiSE dE caSSia MoNTEiro MacEdo - 
27/02/2022 a 28/08/2022
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1559 - 05955962/1 - VaNESSa lUcaS dE oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1560 - 08042962/3 - VaNia criSTiNa da SilVa fEiToSa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1561 - 06402908/1 - VaNUcia doS SaNToS PiNHEiro coSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1562 - 57206448/1 - VEra lUcia fErNaNdES QUarESMa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1563 - 57211879/1 - VEra lUcia lEao fariaS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1564 - 05954643/1 - VEroNica fErrEira da MaTa - 27/02/2022 a 
28/08/2022
1565 - 54191028/1 - VEroNica MarQUES PiNTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1566 - 54196487/1 - VicENTE dE oliVEira Garcia - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1567 - 05946301/1 - VicENTE dE PaUla coSTa cardoSo da SilVa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1568 - 05825342/1 - VicENTE rodriGUES fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1569 - 05908126/3 - VicTor lUiZ MoraES doS SaNToS - 09/03/2022 
a 07/09/2022
1570 - 05955961/1 - ViNiciUS BarBoSa da foNSEca - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1571 - 05582261/1 - VirGiNia do Socorro da SilVa Maia - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1572 - 05947511/1 - ViTor BarroS doS SaNToS NETo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1573 - 05949232/1 - ViTor da cUNHa oliVEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1574 - 57202976/1 - WaGNEr alEXaNdrE riBEiro araUJo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1575 - 80015460/1 - WaGNEr rEiS do ValE - 09/03/2022 a 07/09/2022
1576 - 57221125/1 - WalBEr NUNES SilVa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1577 - 54184916/4 - WaldEcY GoNcalVES rodriGUES - 31/01/2022 a 
01/08/2022
1578 - 54196378/1 - WaldiclEY aMaral dE aGUiar - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1579 - 57217267/1 - WaldiNEY ViEira dE BriTo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1580 - 05462673/1 - WaldoMiro SoUZa da SilVa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1581 - 54180147/1 - WallacE loPES BorGES - 31/12/2021 a 01/07/2022
1582 - 57216563/1 - WalMYr aMaral da SilVa SoBriNHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1583 - 05952921/1 - WalTEr JUNior fiGUEirEdo SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1584 - 57209773/1 - WaNdErSoN dE MElo MENdES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1585 - 06403442/1 - WaNdSoN clEiToN Maia da SilVa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1586 - 05798019/1 - WaNia lUcia da coSTa MoUTiNHo - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1587 - 54193676/1 - WaNilZa cHaVES doS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1588 - 05958719/1 - WaSHiNGToN lUiZ fErNaNdES fErrEira - 
08/02/2022 a 09/08/2022
1589 - 05939519/1 - WaSHiNGToN PErEira alVES - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1590 - 05958712/1 - WElBErSoN fErrEira QUarESMa - 09/02/2022 a 
10/08/2022
1591 - 05946478/1 - WElENilToN da SilVa araUJo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1592 - 80015458/1 - WElliNToN ricardo TEiXEira dE BriTo - 
09/03/2022 a 07/09/2022
1593 - 05808464/1 - WElToN cHarlES da SilVa MoTa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1594 - 05738911/1 - WElToN NUNES carValHo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1595 - 05942028/1 - WENdEll SaNTiaGo laNoa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1596 - 54180133/1 - WildES Joao cUNHa dE aZEVEdo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1597 - 06403838/1 - WilliaM BrUNo lEMoS BarBoSa - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1598 - 05947043/1 - WilliaM GiBSoN dE oliVEira MoUra - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1599 - 05944174/1 - WilliaM SaNToS caMilo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1600 - 05942329/1 - WilliaMiS da HUNGria lYra - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1601 - 05899607/2 - WilliaN da SilVa TEiXEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1602 - 05942513/1 - WilliaN doS rEiS SaNToS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1603 - 05958707/1 - WilliaN KENNEdY dE liMa PaNToJa - 09/02/2022 
a 10/08/2022
1604 - 57220949/1 - WilMa lUcia fErrEira rEBElo - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1605 - 05868688/1 - WilMar da SilVa MaToS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1606 - 57209796/1 - WiViaNE cEcilia dE MElo diaS - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1607 - 05949049/1 - WladiMir PiNHEiro dE SoUZa - 31/12/2021 a 

01/07/2022
1608 - 54188749/1 - YNara NaNcY SoEiro Maia - 31/12/2021 a 
01/07/2022
1609 - 08400654/1 - ZEliTo riBEiro frEiTaS - 31/12/2021 a 01/07/2022
1610 - 05431050/1 - ZENir raMoS da coSTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1611 - 05947797/1 - ZidEoN fraNciSco fErrEira - 31/12/2021 a 
01/07/2022
oUtros carGos
1612 - 05940815/1 - adriaNa do Socorro TEiXEira - aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1613 - 05893459/3 - adriaNa do Socorro WaNZElEr doS SaNToS - 
TEc EM ENfErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1614 - 05940813/1 - adriaNa rodriGUES caXiaS - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1615 - 05936444/1 - adriaNo riBEiro dE SoUZa - TEc EM GEST PENi-
TENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1616 - 05940756/1 - alESSaNdra MarTiNS GUErra - aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1617 - 05909985/3 - alEX loPES fariaS - aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1618 - 05612594/5 - aNa claUdia fUrTado dE carValHo - TEc EM 
ENfErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1619 - 05016711/2 - aNa Maria caSTElo GUaPiNdaia - TEc EM GEST 
PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1620 - 57192308/3 - aNa SElMa cardoSo da SErra - aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1621 - 05914138/2 - aNaldo PaNToJa PErEira - TEc EM ENfErMaGEM 
- 31/12/2021 a 01/07/2022
1622 - 05943292/1 - aNdErSoN JoSE dE aNdradE rEiS - MoToriSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1623 - 05941148/1 - aNToNio carloS dUarTE PErEira - aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1624 - 05955949/1 - ariEl GaldEZ MaToS SilVa - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1625 - 05943122/1 - carloS MaGNo fariaS Maia - MoToriSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1626 - 57192953/1 - carloS SoarES aMoraS filHo - MoToriSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1627 - 54196974/3 - carMEN NaZarE rodriGUES dE oliVEira - aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1628 - 05938999/1 - caroliNE MarcElE doS SaNToS MarTiNS Tra-
VErSiN - TEc EM GEST PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1629 - 05942253/1 - caSSio rodriGo da SilVa araUJo - TEc GEST 
iNfra-ESTrUTUra - 31/12/2021 a 01/07/2022
1630 - 05939001/1 - cElicE MarTiNS da SilVa - TEc EM GEST PENiTEN-
ciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1631 - 05931908/2 - clEBEr MarcElo diaS PiNTo - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1632 - 05943136/1 - clENEidE coElHo coSTa - aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1633 - 54185580/3 - clEYToN faBiaNo dE SENa - TEc EM ENfErMaGEM 
- 31/12/2021 a 01/07/2022
1634 - 57229094/2 - clicia fErNaNda PiNTo SaNToS - TEc EM GEST 
PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1635 - 05923799/2 - coNcEicao dE faTiMa PoNTES diaS - TEc EM 
GEST PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1636 - 05939136/1 - coNrado corrEa SaNTa roSa - TEc EM GEST 
PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1637 - 05955959/1 - daNUSa MarQUES dE liMa - TEc EM GEST PENi-
TENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1638 - 05942297/1 - daVYSoN alEX oliVEira aMador - aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1639 - 05941133/1 - dEiSE Maia Bricio PErEira - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1640 - 05939000/1 - diaNa ciNTia NUNES da SilVa fErrEira - TEc EM 
GEST PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1641 - 05939134/1 - diEGo rodriGUES da SilVa - TEc EM GEST PENi-
TENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1642 - 05955947/1 - EdNElMa SEaBra fariaS - TEc EM ENfErMaGEM - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1643 - 05943152/1 - ElaiNE MiNEllE PErEira dUarTE - aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1644 - 05921358/2 - EliSSaNdra dE oliVEira MElo - TEc EM GEST 
PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1645 - 05935877/1 - EliUdES doS SaNToS BarBoSa - TEc EM ENfEr-
MaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1646 - 05941800/1 - EliZaNdra caMPoS corrEa - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1647 - 05937556/1 - EliZENiaS da SilVa GUiMaraES - TEc EM ENfEr-
MaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1648 - 05942296/1 - ESTHEfaNY TErEZiNHa GoNcalVES dE fariaS - 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1649 - 05935881/1 - EWErSoN fErNaNdo alMEida VilariNo - TEc EM 
GEST PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1650 - 05955951/1 - EWErToN SilVa HidaKa - aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1651 - 05940827/1 - faBio fErrEira BiTENcoUrT - MoToriSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1652 - 05943134/1 - faBricio fiGUEirEdo dE oliVEira - aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1653 - 57192403/1 - fErNaNda caroliNa MaToS fErrEira - aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
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1654 - 05936502/1 - fErNaNda criSTiNa corrEa TaVarES - aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1655 - 05940757/1 - flaVia rodriGUES PErEira - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1656 - 08400915/1 - fraNcidalVa do ESPiriTo SaNTo BorGES - TEc 
EM ENfErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1657 - 57192891/1 - fraNciSco XaViEr VaScoNcEloS fErNaNdES - 
MoToriSTa - 31/12/2021 a 01/07/2022
1658 - 05943249/1 - GlaUBEr doS SaNToS SoUSa - TEc EM ENfErMa-
GEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1659 - 05955954/1 - GlaUcilENE do Socorro alVES PaTrociNio - aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1660 - 05942319/1 - HadaMES roGEr alMEida rodriGUES - MoToriS-
Ta - 31/12/2021 a 01/07/2022
1661 - 05920687/2 - HailToN liMa da coSTa - MoToriSTa - 31/12/2021 
a 01/07/2022
1662 - 05940793/1 - HElToN dE SoUZa MacHado - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1663 - 05939002/1 - iVaNa aGUiar PEiXoTo - TEc EM GEST PENiTEN-
ciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1664 - 05941839/1 - JoNiVal fUrTado WaNdErlEY - TEc EM GEST PE-
NiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1665 - 05919102/2 - JoSiaNE coUTiNHo MaTHEWS - TEc GEST iNfra
-ESTrUTUra - 31/12/2021 a 01/07/2022
1666 - 05900637/2 - JoSYaNE aMoriM da coSTa - TEc EM ENfErMaGEM 
- 31/12/2021 a 01/07/2022
1667 - 05942927/1 - lEaNdra fErrEira dE SoUZa aGUiar - TEc EM 
ENfErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1668 - 57195979/2 - liENE fErNaNdES MaUES - TEc EM GEST PENiTEN-
ciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1669 - 05942936/1 - liNdalVa da SilVa dUarTE - TEc EM ENfErMaGEM 
- 31/12/2021 a 01/07/2022
1670 - 05912337/2 - liSSaNdra KlEBia NaSciMENTo Garcia - TEc EM 
ENfErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1671 - 05958166/1 - lUciaNa MarcEla caNoSa TEiXEira - TEc EM 
GEST PENiTENciaria - 10/01/2022 a 11/07/2022
1672 - 05943131/1 - lUiZ carloS aBrEU lEiTE - aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1673 - 05159512/1 - lUiZ carloS riBEiro alBUQUErQUE - MoToriSTa 
- 31/12/2021 a 01/07/2022
1674 - 05936757/2 - Marcio JoSE doS SaNToS MoUra - TEc EM ENfEr-
MaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1675 - 05942882/1 - MarcoS aNToNio MarQUES SaMPaio - TEc EM 
ENfErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1676 - 05829682/3 - MarcoS EVaNGEliSTa doS SaNToS NETo - TEc EM 
ENfErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1677 - 05482615/2 - Maria alicE BoUlHoSa MarTiNS - TEc EM GEST 
PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1678 - 05939003/1 - Maria coNcEicao PErEira corrEa - TEc EM GEST 
PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1679 - 05940794/1 - Maria dE JESUS coSTa alVES - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1680 - 05935629/1 - Maria dE loUrdES da SilVa cordEiro aMoraS 
- TEc EM ENfErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1681 - 05935876/1 - Maria dE NaZarE aNdradE - TEc EM ENfErMa-
GEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1682 - 05895697/3 - Maria do Socorro alVES VaNZElEr - TEc EM 
ENfErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1683 - 06015008/1 - Maria NElMa dE alMEida SilVa - TEc EM ENfEr-
MaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1684 - 05941799/1 - Maria SUElY MarQUES alVES - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1685 - 54181468/1 - MoNica aBrEU SilVa loBaTo - TEc EM GEST PENi-
TENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1686 - 05906733/3 - Nadia PaNToJa dE BriTo - TEc EM ENfErMaGEM - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1687 - 05949233/1 - NaTaliNa dE NaZarE caldaS dE SoUZa - TEc EM 
ENfErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1688 - 54190814/3 - NaYara dE orQUiZa MilHoMEM fEiToSa - TEc EM 
GEST PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1689 - 05941805/1 - NilZa fErNaNdES da SilVa - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1690 - 05943147/1 - ocilENE TEiXEira do NaSciMENTo - aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1691 - 05943242/1 - odalEila fErrEira dE carValHo - TEc EM ENfEr-
MaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1692 - 55590228/4 - oNEidE coElHo BaldEZ - TEc EM ENfErMaGEM - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1693 - 05940760/1 - orlaNdo coElHo coSTa - aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1694 - 05304482/3 - orlaNdo lUiZ aTHaYdE JUNior - TEc EM GEST 
PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1695 - 05900668/3 - PaTricia HElENa BraGa araUJo - aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1696 - 05943126/1 - PaUlo aNToNio dE JESUS - MoToriSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1697 - 05661447/1 - PaUlo SErGio loPES dE oliVEira - TEc EM GEST 
PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1698 - 05941254/1 - PEdro aUGUSTo dE oliVEira SoarES - TEc EM 
GEST PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022

1699 - 05909002/2 - PEdro JardEl aNJoS SoUSa - MoToriSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1700 - 57196210/4 - roSa lUaNa BraGa iGrEJa aMaraNTES - TEc EM 
GEST PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1701 - 54188648/2 - roSElaiNE da SilVa riBEiro - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1702 - 05942933/1 - SaBriNa da rocHa riBEiro cEciM - TEc EM EN-
fErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1703 - 05933126/2 - SElMa SilVa da SilVa - TEc EM ENfErMaGEM - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1704 - 08400906/1 - SErGiNaldo liMa da SilVa - TEc EM ENfErMaGEM 
- 31/12/2021 a 01/07/2022
1705 - 05941143/1 - SHarlENE araUJo dE oliVEira - aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1706 - 05923882/2 - SHirllY daS GracaS raYol dE oliVEira - aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1707 - 05935873/1 - Socorro dE faTiMa caSTro da SilVa - TEc EM 
ENfErMaGEM - 31/12/2021 a 01/07/2022
1708 - 05561426/3 - SoraYa da SilVa MorEira loPES - TEc EM GEST 
PENiTENciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1709 - 05941257/1 - TaTiaNE raMoS da SilVa - TEc EM GEST PENiTEN-
ciaria - 31/12/2021 a 01/07/2022
1710 - 05942304/1 - ValdEri MalaQUiaS caSTro BarBoSa - aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1711 - 08400908/1 - VilMa TEiXEira MacEdo - TEc EM ENfErMaGEM - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1712 - 05941846/1 - ViNiciUS TadEU GUiMaraES dE MiraNda - aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1713 - 05920730/2 - WalNEi dE NaZarE alVES dE araUJo - MoToriSTa 
- 31/12/2021 a 01/07/2022
1714 - 05940791/1 - WaNESSa da SilVa BENJaMiN - aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1715 - 05943114/1 - Warli da SilVa MariNHo - MoToriSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
1716 - 05918526/2 - WElliNGToN BENTES dE alBUQUErQUE - aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1717 - 05940761/1 - WilliaM THiaGo PiNa caSTro - aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo - 31/12/2021 a 01/07/2022
1718 - 05937235/2 - WilSoN alVES da coSTa JUNior - MoToriSTa - 
31/12/2021 a 01/07/2022
Belém, 16 de novembro de 2021
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 729355

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1596/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6453/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar denúncia de suposta 
agressão e maus tratos aos PPlS JEffErSoN aUGUSTo do NaSciMENTo 
(iNfoPEN 154730), custodiados na cadeia Pública de Jovens e adultos, 
e, aloNSo fErNaNdES JUNior (iNfoPEN 26216), quando custodiado na 
cadeia Pública de Jovens e adultos, ocorridas no ano de 2020, conforme 
relatório de diligências n° 96/2021, datado de 27/10/2021;
 art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 55585599) 
- Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 728864
Portaria Nº 1599/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6456/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar suposto uso indevido 
de celular dentro do bloco do Presídio Estadual Metropolitano i – PEM i, 
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no dia 23/10/2021, e suposto desaparecimento do celular do servidor W.
G.l.S. (M.f. 5949919) no dia 27/10/2021, conforme Termo de denúncia n° 
139/2021-cGP/SEaP, datado de 05/11/2021;
 art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889) 
- Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 728866
Portaria Nº 1621/2021-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, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa discipli-
nar Nº 6468/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional acerca do servidor d.E.d.r. (M.f.5947921), Gerente, 
lotado no centro de recuperação regional de Bragança, com fulcro no art. 
110, inciso i, da lei 8.972/2020, objetivando apurar responsabilidade ad-
ministrativa e funcional, por inobservância aos deveres funcionais ao não 
proceder com a instauração de PdP, amolda-se tal conduta aos arts. 177, 
Vi, iX, “b” c/c art. 189, caput, todos da lei 5.810/1994-rJU;
 art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro – Membro; JaYMErSoN car-
loS PErEira MarQUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as 
investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 728868
Portaria Nº 1598/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6455/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar a liberação indevida 
do PPl HoMEro da SilVa liMa (iNfoPEN 146063), custodiado na central 
de Triagem da Marambaia,  ocorrida em 08/10/2021,  conforme ofício in-
terno 212/2021/dEc/SEaP/Pa, datado de 08/10/2021;
 art. 2 º - designar ViTor raMoS EdUardo (M.f. 5902749) - Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 728869
Portaria Nº 1597/2021-cGP/seaP 
Belém, 08 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6454/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar denúncia de suposto 
uso indevido de celular dentro da cadeia Pública de Parauapebas, conforme 
e-mail datado de 05/11/2021;
 art. 2 º - designar ViTor raMoS EdUardo (M.f. 5902749) - Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 728871

Portaria Nº 1538/2021-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 5928/2021, referente à Sindi-
cância administrativa disciplinar, publicada sob a PorTaria Nº 605/2021-
cGP/SEaP, de 02/06/2021; no d.o.E. nº 34.607, de 10/06/2021; 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: 728996

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 27/10/2021
Motivo: falEciMENTo
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: Jair raiMUNdo dE MiraNda MarTiNS
Matrícula: 5051500/1 - função: aGENTE PENiTENciario
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretária de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 729145
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 27/10/2021
Motivo: a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: JacQUEliNE daYaNNE faTiMa MoUra dE MESQUi-
Ta
Matrícula: 5946909/1 - função: aGENTE PENiTENciario
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretária de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 729309

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°3035/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 11 de novembro de 2021.
dESiGNar (o) a servidor (a) ValdiNEi rodriGUES aNdradE, matrícula 
funcional n° 57175803/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
da 4ª Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no Pórtico do complexo de 
Santa izabel, a contar de 07 de agosto 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 729115

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 0523/2021-cGP/seaP, dE 14/05/2021, 
PUBlicada No doE Nº 34.588, dE 19/05/2021, rEf. À instauração do 
processo administrativo disciplinar Nº 5900/2021.
oNde se LÊ: “PP T.r.V. (Mat.: nº 5950183), lotado no centro de recupe-
ração regional de castanhal - crrcaST”;
Leia-se: “PP T.r.V. (Mat.: nº 5950183), lotado na colônia Penal agrícola 
de Santa izabel - cPaSi”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 729001

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 071/2021 - UaSG 925852
Processo nº 2021/881688, que tem como aquisiçao de Medicamentos para 
suprimento das necessidades de assistencia em saúde das unidades pri-
sionais administradas pela Secretaria de Estado de administraçãoPeniten-
ciária – SEaP/Pa - data de abertura: 30/11/2021 às 10h00min (Horário de 
Brasília), edital encontra-se acessível nos sites:
www.comprasgovernamentais.gov.br.
responsável pelo certame: andréia alves de araújo de lemos; local de 
abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 728875
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.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2699/2021 de 16/11/2021.
Suprido: raimundo ferreira Barbosa Neto
Matrícula: 572118716
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.30 r$ 5.850,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 728920

Portaria Nº 2700/2021 de 16/11/2021.
Suprido: regis Soares da rocha
Matrícula: 5835658
cargo: Gerente de Segurança
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.39 r$ 2.834,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 728921

Portaria Nº 2697/2021 de 16/11/2021.
Suprido: dandara Marques de lemos
Matrícula: 5945322
cargo: coordenador administrativo
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.30 r$ 781,80

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 728916

Portaria Nº 2698/2021 de 16/11/2021.
Suprido: Jair claudio da Silva Guimarães
Matrícula: 5933833
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.30 r$ 1.123,48

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 728918

.

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 3040/21-dGP.seaP, de 16/11/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
16/11/2021, as férias do servidor cHarliaNY roliM frEiTaS, matrícula 
nº 5950198, 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: 728849

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°3041/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de novembro de 2021.
dESiGNar ao servidor raiMUNdo SErGio BoMfiM carValHo, matrícula 
funcional n° 5760046, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com 
lotação no centro de recuperação de condenados de icoaraci - crci, no 
período de 03/11/2021 a 02/12/2021, em substituição a titular MaTTHEWS 
GoMES dE frEiTaS, matrícula funcional n° 5934656, que está em gozo de 
férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 729118
Portaria N°3042/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de novembro de 2021.
dESiGNar o servidor roGErio SilVa E SilVa, matrícula funcional n° 
5949630, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe Peni-
tenciários - GSEP, com lotação no centro de recuperação de condenados 

de icoaraci - crci, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, em substitui-
ção ao titular faBio fErNaNdo SaNToS daS cHaGaS, matrícula funcional 
n° 5949630, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 729119
Portaria N°3033/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de novembro de 2021.
EXclUir da servidora Marcilea cilene da Silva lima, matrícula funcional nº 
5898666/1 – ocupante da função de Assistente administrativo a Gratifica-
ção de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 16/11/2021.
coNcEdEr ao servidor Silvio roberto alves de lima, matrícula funcional 
nº 57213781/1 - ocupante da função de Técnico de Gestão Pública a Gra-
tificação de Tempo Integral no percentual de 39,46% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 17/11/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 729163

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 624 de 12 de NoVeMBro 2021.
o SEcrETário da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando os termos dos Processos nº 
2021/654731 e 2017/523269,
coNSidEraNdo, que a regularização funcional atende a solicitação do 
iGEPrEV, no sentido de dar conformidade a regular instrução do processo 
em epígrafe;
coNSidEraNdo, o Poder dever da administração em convalidar os atos 
que não possuam vícios insanáveis, como de objeto, motivo e finalidade, 
nem prejuízo a terceiros.
rESolVE:
I - FORMALIZAR, para fins de regularização funcional, a admissão da servi-
dora NEUSa cardoSo BiTTaNcoUrT, matrícula nº 4008960/2, na condi-
ção de prestadora de serviços em 30.04.1987, em 14.01.1991, a servidora 
foi nomeada para o cargo de auxiliar de cadastro e registro, sob o regime 
Jurídico de contrato Temporário, equiparada ao servidor público estabiliza-
do (art. 19 da adcT), por força do art. 244 da lei Estadual nº 5.810/1994, 
regime Jurídico Único do Estado do Pará, situação funcional que permane-
ce até a presente data, no cargo de auxiliar de cadastro e registro, com 
suas modificações posteriores.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos à data de 30.04.1987.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, 12 de novembro de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErEira
Secretário de Estado de cultura, em exercício/SEcUlT.

Protocolo: 729208

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 609/21 de 10.11.2021
Servidor: NElSoN da SilVa TEiXEira
cargo: Maquinista Teatro referência XXVi
Matrícula: 30686-1
Período de Gozo: 01.12.2021 a 30.12.2021, 30 (trinta) dias
Triênio: 01.10.2015 a 30.09.2018

Protocolo: 729274

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 625 de 16.11.2021
Processo nº 2021/712760
Servidor: fErNaNdo VilHENa JUNior
Matrícula: 5933317-3
cargo: Gerente de operação e Serviços Gerais
objeto: como fiscal do contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
cultura - SEcUlT e a empresa l H S SaMPaio EirEli ME, inscrita no cNPJ 
sob o nº. 27.260.803/0001-31, para a prestação de serviços de transporte 
de cargas no raio de até 70km da sede da contratante.

Protocolo: 729202
Portaria Nº 626 de 16.11.2021
Processo nº 2021/1162862
Servidor: Maria do cEU BraGa MarTiNS
Matrícula: 32280-1
cargo: Técnico em Gestão cultural
objeto: como fiscal do contrato celebrado entre esta Secretaria de Es-
tado de cultura-SEcUlT e a orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000, inscrita 
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no cNPJ/Mf nº 03.584.058/0001-18,cujo objeto é a  locação de imóvel 
referido como “arena Guilherme Paraense” (Mangueirinho), localizado na 
av. augusto Montenegro, 524 - castanheira, Belém - Pa, 66635-924, para 
a realização da 24ª feira Pan-amazônica do livro e Multivozes, que acon-
tecerá no período de 01 e 05 de dezembro de 2021.

Protocolo: 729213

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - terMo aditiVo
terMo aditiVo: 01
ProcESSo Nº 2021/1155643
daTa dE aSSiNaTUra: 16 de novembro de 2021.
oBJETo: fica acrescida a importância de r$ 254.406,76 (duzentos e cin-
quenta e quatro mil e quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos), 
por motivo de acréscimo de quantidade de serviços previstos no orçamento 
do contrato; fica acrescida a importância de r$ 1.242.745,44 (um milhão 
e duzentos e quarenta e dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais e 
quarenta e quatro centavos), por motivo de acréscimo e novos serviços, 
não previstos inicialmente no orçamento do contrato ou apenas identifica-
do no percurso da obra, que tratam de:
PrÉdio adMiNiSTraTiVo (c/ BaNHEiroS iNTErNoS)
PiSoS
laSTro EM coNcrETo MaGro
rEVESTiMENToS / PiNTUraS
acrilica foSca iNT./EXT. c/MaSSa E SElador - 3 dEMaoS
forroS
forro EM laMBri dE aNGEliM (c/ BarroTEaMENTo)
ESQUadriaS
BalaNciN BaScUlaNTE c/ Vidro TEMPErado E=6MM
PorTa Mad. coMPENS. rEVEST. forMica c/ caiX. SiMPlES (PorTaS 
iNTErNaS)
aParElHoS, loUÇaS, METaiS E acESSÓrioS SaNiTárioS:
SifÃo Para laVaTÓrio 1X1.1/2
coBErTUra
rUfo EM coNcrETo arMado
iNSTalaÇÕES ElÉTricaS/cliMaTiZaÇÃo:
PoNTo dE lUZ/forÇa
ToMadaS
iNTErrUPTorES
lUMiNária aBalUX - SoBrEPor (2X40W) - coMPlETa
PoNTo dE GáS P/ SPliT aTÉ 30.000 BTU’S
PoNTo dE drENo Para SPliT
aParElHo air-SPliT - 9.000 BTU’S iNVErTEr
aParElHo air-SPliT - 24.000 BTU’S iNVErTEr
diVErSoS
PoNTo dE aGUa (iNcl. TUBoS E coNEXoES)
PoNTo dE ESGoTo (iNcl. TUBoS, coNEXoES,cX. E raloS)
GalPÃo dE EXPoSiÇÕES:
PiSoS
laSTro EM coNcrETo MaGro
ESQUadriaS
ESQUadria dE alUMÍNio coM Vidro E fErraGENS
iNSTalaÇÕES ElÉTricaS/cliMaTiZaÇÃo:
TrilHo ElETrificado 1M coM SPoT E lÂMPada
BaNHEiroS EXTErNoS (iNc. Pcd)
ParEdES, PaiNÉiS E diViSÓriaS
alVENaria dE TiJolo a cUTElo
cHaPiSco dE ciMENTo E arEia No TraÇo 1:3
rEBoco coM arGaMaSSa 1:6:adiT. PlaST.
diViSÓria EM GraNiTo ciNZa - iNcl. fErraGENS dE fiXaÇÃo
PiSoS
arMaÇÃo EM TEla dE aÇo Soldada 4.2MM
rEVESTiMENToS / PiNTUraS
rEVESTiMENTo cErÂMico PadrÃo alTo (BaNHEiroS + dMl)
PorcElaNaTo Polido PadrÃo alTo (rEVEST. EXTErNo)
rodaPÉ cErÂMico
acrilica foSca iNT./EXT. c/MaSSa E SElador - 3 dEMaoS
aParElHoS, loUÇaS, METaiS E acESSÓrioS SaNiTárioS:
BaNcada dE GraNiTo Polido
diVErSoS
iMPErMEaBiliZaÇÃo da laJE
PraÇa Pe. GioVaNNi Gallo
laSTro EM coNcrETo MaGro coM SEiXo (ao rEdor da caSa do Pa-
drE)
rESErVa TÉcNica
coNSUlToria “iN loco” E ParEcEr TÉcNico
ProJETo ESTrUTUral dE rEfoÇo rESErVa TÉcNica
EXEcUÇÃo dE rEforÇo ESTrUTUral
rEVESTiMENTo cErÂMico PadrÃo alTo (laBoraTorio)
laJoTa cEraMica - PEi V (laBoraTorio)
acrilica foSca iNT./EXT. c/ MaSSa E SElador - 3 dEMÃoS (árEa do 
acErVo+rEcEPÇÃo)
raMPa E EScada dE acESSo À rESErVa TÉcNica
EScaVaÇÃo MaNUal aTÉ 1,5M dE ProfUNdidadE
coNcrETo arMado fcK=20MPa coM forMa aParENTE - 1 rEaProVEi-
TaMENTo (laJE,
PilarES ciNTaMENToS da raMPa)
coNcrETo arMado fcK=20MPa c/ forMa MadEira BraNca (EScada)
ciMENTado QUEiMado (raMPa E EScada)

fica ainda suprimida a importância de r$ 181.916,39 (cento e oitenta e 
um mil e novecentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) por motivo 
de supressão de serviços previstos inicialmente no orçamento do contrato
VALOR GLOBAL: Após as modificações descritas na Cláusula anterior, o 
valor global do contrato, após este termo, passa de r$ 2.995,673,60 (dois 
milhões e novecentos e noventa e cinco mil e seiscentos e setenta e três 
reais e sessenta centavos) para r$ 4.310.909,41 (quatro milhões e trezen-
tos e dez mil e novecentos e nove reais e quarenta e um centavos);
JUSTificaTiVa: §§ 1º e 2º do art. 65 da lei 8.666/1993
doTaÇÃo orÇaMENTária
Projeto atividade: 7590
fonte de recurso: 0101000000/0301000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 449051 – oBraS E iNSTalaÇÕES
PTrES: 157590
Pi: 103rEMUMaca
aÇÃo: 263443
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.391.1503-7590
coNTraTo: 001
EXErcÍcio: 2021
coNTraTado: GM ENGENHaria-EMPrEENdiMENToS lTda
ENdErEÇo: Passagem Maria dos anjos, 88, bairro do Umarizal, cEP 
66055-360
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 728842

.

.

diÁria
.

Portaria Nº615 de 10 de NoVeMBro de 2021 .
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Ursula Vidal Santiago de Mendonça
cargo: Secretária de Estado de cultura
Matrícula: 5075351-1
Quantidade de diárias: 1 e 1/2 (Uma e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: SaNTarÉM/Pa
Período: 18 a 19 de novembro de 2021.
Objetivo: A fim de participar do Cine Alter do Chão 2021, naquele muni-
cípio.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 729245

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 623 de 12 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando os termos dos Processos nº 
2021/654731 e 2017/523269,
rESolVE:
i – TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 541, de 18.10.2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34749, de 27.10.2021, que FORMALIZOU para 
fins de Regularização Funcional, a admissão da servidora NEUSA CARDO-
So BiTTaNcoUrT, matrícula nº 4008960-2, na condição de prestação de 
serviços, a contar de 30.04.1987.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, 12 de novembro de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura, em exercício/SEcUlT

Protocolo: 729192

.

.

oUtras MatÉrias
.

Processo seLetiVo siMPLiFicado de coNtrataÇÃo teMPorÁ-
ria
editaL Nº 01/2021
resULtado FiNaL e coNVocaÇÃo Para eNtreGa de docUMeN-
taÇÃo
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 138, inciso ii, da constituição Estadual,
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 473/21, de 17 de setembro de 2021, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado Nº 34.706, de 22 de setembro de 2021, 
que constituiu a Comissão do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria 
de Estado de cultura/SEcUlT,
coNSidEraNdo, os Princípios que regem a administração Pública, em es-
pecial, os da legalidade e Publicidade;
rESolVE:
i – HoMoloGar o resultado final da Terceira fase e coNVocar, os 
Candidatos classificados e relacionados abaixo, no Processo Seletivo nº 
01/2021, a comparecerem para  a entrega de documentação, devendo es-
tar munidos da via original e 01 (uma) cópia de cada documento relacio-
nado, na íntegra, constante no anexo Vi, do Edital nº 01/2021, nos dias 
18 e 19 de novembro de 2021, de 09 às 14hs, na Gerência de Pessoas 
– GP (subsolo) desta Secretaria de Estado de cultura, localizada à avenida 
Governador Magalhães Barata, 830 – São Brás – Belém /Pa – cEP. 66.063-
240 (Parque da residência).
ii – fica consignado para efeito de informação aos interessados, que as 
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vagas destinadas à cota negro(PnP) e cota indígena(in), que não foram 
preenchidas foram revertidas para os candidatos da ampla concorrência, 
consoante se depreende no comunicado nº 01/2021, de 14.10.2021, cons-
tante no SiProS.
Belém
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo-aMPla coNcorrÊNcia
Nível: ENSiNo MÉdio
candidatos aptos/aprovados

inscrição Nome do candidato Total Posição

20210196279867 EdNo alEX Mafra riBEiro 40.00 1

20210196285051 claUdElY BiTTENcoUrT loBaTo 39.00 2

Belém
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo-Pcd
Nível: ENSiNo MÉdio
candidatos aptos/aprovados

inscrição Nome do candidato Total Posição

2021019680211 PaTricia EPifaNia dE SoUZa 30.00 1

Belém
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo-cota-Negro
Nível: ENSiNo MÉdio
candidatos aptos/aprovados

inscrição Nome do candidato Total Posição

2021019614930 liBia EliSaNGEla PEdroSo dE aZEVEdo 38.70 1

Belém
TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral (arquiteto)
Nível: GradUaÇÃo
candidatos aptos/aprovados 

inscrição Nome do candidato Total Posição

20210196264995 roSa Maria doS SaNToS GEMaQUE 26.00 1

20210196371688 laiS irENE ViGGiaNo SoarES 23.20 2

20210196110670 fraNciSco rodolfo caSTro rEiS 21.60 3

20210196318543 NaTiEllY EliS SoUSa dE MiraNda 20.30 4

Belém
TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra (Engenheiro civil)
Nível: GradUaÇÃo
candidatos aptos/aprovados

inscrição Nome do candidato Total Posição

20210196162820 BrUNa do NaSciMENTo PaNToJa 22.00 1

Belém
TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra (Engenheiro civil-cota indí-
gena e Negro
Nível: GradUaÇÃo
candidatos aptos/aprovados

inscrição Nome do candidato Total Posição

20210196197640 SaMUEl SaloMÃo GoNÇalVES BaNdEira 24.00 1

Belém
TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica - coNTador (contador)-ampla concor-
rência
Nível: GradUaÇÃo
candidatos aptos/aprovados

inscrição Nome do candidato Total Posição

20210196202314 carloS MaGNo GoMES coElHo 27.10 1

Belém
TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica – coNTador-cota Negro
Nível: GradUaÇÃo
candidatos aptos/aprovados

inscrição Nome do candidato Total Posição

2021019610938 roBErTa NÚBia coElHo da SilVa 18.50 1

Belém, Pará, 16 de novembro de 2021
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 729172
traNsFerir UsUFrUto de FÉrias
Portaria Nº 619/21 de 10.11.2021
Servidor: EdEN MoraES da coSTa
Matrícula: 57190129-1
cargo: Técnico em Gestão cultural – licenciado em História
Período anterior: 14.12.2021 a 12.01.2022, 30 (trinta) dias
Novo período: 12.12.2022 a 10.01.2023, 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 08.10.2020 a 07.10.2021

Protocolo: 729312

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

errata do ProtocoLo - 714466
Publicado no d.o.E nº 34.730 em 08/10/2021
onde se lê: (...) fiscal Substituto a servidora Maria dE fáTiMa liMa 
BarroSo (...)
Leia-se: (...) fiscal Substituto a servidora SaNdra Maria NaSciMENTo 
dE aNdradE (...)

Protocolo: 729360

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.174 de 16 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 
2021/1210197
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “TiMBrES 
MUSicaiS” referente à iN 546/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora Mar-
cEla corrÊa fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessora Espe-
cial 1, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto a servido-
ra SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624/2 
cargo: assessora , Setor/local de Trabalho: GaPrES
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 728823
Portaria Nº 1.173 de 12 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1237868
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BailE da 
BoEMia” referente à iN 545/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor Jair 
NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº: 5960437/1 cargo: coordE-
Nador, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto a servidora 
MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessora 
Especial 1, Setor/local de Trabalho: daf
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 728748
Portaria Nº 1172 de 12 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 
2021/1236592
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE caMi-
NHoS da cUlTUra ParaENSE” referente à iN 544/2021 - fcP, fiscal Titu-
lar, o servidor angelo Sergio franco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: TEc. GESTÃo cUlTUral, Setor/local de Trabalho: dic, e como 
fiscal Substituto o servidor Pedro Henrique cardoso Braz, matrícula nº: 
5899706/1, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 728713
Portaria Nº 1.175 de 16 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 
2021/1269267
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MÚSica E 
arTE” referente à iN 547/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor José augusto 
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rodrigues da Silva, matrícula nº: 57205072/2 cargo: agente administra-
tivo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o servidor 
angelo Sérgio franco de oliveira, matrícula nº: 5798595/2 cargo: Téc. de 
Gestão cultural , Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 728887

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1133 - cGP/FcP de 09 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas rESolVE:
dESiGNar, o servidor alEX aNdErSoN BraZ rENdEiro, Matrícula 
5910588/ 1, cargo aSSESSor, para substituir o titular aNdrEi MiralHa 
PadilHa dUarTE, Matricula 54186059/ 4, cargo coordENador, que es-
tará de férias no período de 16/12/2021 a 14/01/2022, conforme PorTa-
ria N° 1109 de 04 de Novembro de 2021, publicada no d.o.E N° 34.759 
de 08/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 729289

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 545/2021
PaE: 2021/ 1237868
objeto: ProJETo “BailE da BoEMia” no qual os artistas Karol PicaNÇo, 
SErGiNHo, aNdro BaUdElairE, dU BailE, aNdErSoN MoYSES, BrUNa 
BarroS, JacKSoN E ZÉ VicTor, BoB frEiTaS se apresentarão formato 
digital – liVE e gravações de vídeos em 20/11/2021 das 10h às 17h, no 
Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 724/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00481; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: fSr ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
25.180.110/0001-03
Valor Total: r$76.000,00
data: 12/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 545/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 545/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 12/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 728711
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 544/2021
PaE: 2021/1236592
objeto: ProJETo “liVE caMiNHoS da cUlTUra ParaENSE” no qual os 
artistas ZEZiNHo doS TEcladoS, KarliElSoN VaQUEiro, MaTHEUS 
cUNHa, MoNiQUE Moral, farra dE VaQUEiro, forrÓ coMBaTE, laiS 
criSTo, lEoZiNHo forroZEiro, EliSEU rodriGUES, GÊMEoS do for-
rÓ, daNiEl araÚJo se apresentarão formato digital – liVE e gravações de 
vídeos em no dia 18/11/2021 das 08h às 18h, no canal oficial do youtube 
das produtoras, no município de ourém – Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 725/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 20 dEMP 
00226; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: aT ENTrETENiMENTo inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50, 
rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64
Valor Total: r$100.000,00
data: 12/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 544/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 544/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 12/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 728712
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 546/2021
PaE: 2021/ 1210197
objeto: ProJETo “TiMBrES cUlTUraiS” no qual os artistas BiNo, cEZar 
fariaS, EUdES fraGa, iVaN NEVES, MarQUiNHo MElodia, caNTor 
MUKa, carMEN PENicHE, BlacKoUT, Trio cHaMoTE, lUZ dE TiETa se 

apresentarão formato digital – liVE e gravações de vídeos em 25/11/2021 
das 09h às 17h, no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 723/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00443; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$80.000,00
data: 16/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 546/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 546/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 16/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 728820
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 547/2021
PaE: 2021/ 1269267
objeto: ProJETo “MÚSica E arTE” no qual os artistas cHYco SallES, 
lUcaS liMa, NEGa lora, SaMY loUriNHo, BaNda THE MorÔ, BaNda 
caBra No forrÓ, BaNda BaTidÃo, JorGiNHo E BaNda, BaNda TroPa 
do forrÓ, GrUPo dE TEaTro iNfaNTil o PEQUENo PrÍNciPE E a ESPa-
da dE PraTa se apresentarão formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 18/11/2021 das 09h às 18h, no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 731/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00348; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$100.000,00
data: 16/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 547/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 547/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 16/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 728889

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1145 – cGP/FcP de 10 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas,coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da 
lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
i – alTErar o período de gozo de férias da servidora TErEZiNHa Maria dE 
JESUS da coNcEicao liMa, matrícula 715662/ 1, cargo de BiBlioTEco-
NoMiSTa, concedido através da Portaria coletiva nº 1012 de 19 de outu-
bro de 2021, com o período de gozo: 16/11/2021 à 15/12/2021, publicada 
no doE 34.726 de 06/10/2021, referente ao período aquisitivo 2020/2021, 
ficando para 01/12/2021 a 10/12/2021 e 18/01/2022 a 09/02/2022, por 
razão de necessidades executivas desta fundação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 729294

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo carLos GoMes
iNstitUto estadUaL carLos GoMes
edital n° 005/2021
resultado referente aos pedidos de isenção do pagamento da taxa de ins-
crição no Processo Seletivo para ingresso no curso de Bacharelado em 
Música do iEcG.
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daTa da Solici-
TaÇÃo* NoME do caNdidaTo rESUlTado oBSErVaÇÕES

03/11 adriaNo cESar coNcEicao diaS dEfErido ---------------

01/11 alESSaNdro doS SaNToS coSTa dEfErido ---------------

11/11 alESSaNdro doS SaNToS MoNTE dEfErido ---------------

03/11 aNa KaroliNa PicaNÇo SilVa iNdEfErido Não anexou comprovante do 
cadastramento no cadÚnico.

01/11 aNdErSoN PaTricK lEal E lEal dEfErido ---------------

11/11 aNdErSoN WaGNEr MoNTEiro da SilVa iNdEfErido SEM aNEXoS

09/11 diENE BriTo MacHado iNdEfErido Não anexou comprovante do 
cadastramento no cadÚnico.

08/11 fEliPE rYaN oliVEira ViaNa dEfErido ---------------

07/11 fraNciElEM MoNTEiro PaNToJa dEfErido ---------------

04/11 HUGo HarlEY fErrEira BarBoSa iNdEfErido SEM aNEXoS

02/11 iNara criSTiNa SilVa SilVa iNdEfErido Não anexou comprovante do 
cadastramento no cadÚnico.

02/11 JoÃo GaBriEl doS aNJoS SoUZa dEfErido ---------------

03/11 JoÃo VicTor BarBoSa coNcEiÇÃo dEfErido ---------------

11/11 JoEl SaraiVa da coSTa dEfErido ---------------

13/11 JoNaTaS KadMiEl GoNÇalVES rocHa dEfErido --------------

02/11 JUdiTE cÉlia SErra loBaTo iNdEfErido SEM aNEXoS

04/11 lUiZ roGÉrio SoUZa rodriGUES PENa iNdEfErido Não anexou comprovante do 
cadastramento no cadÚnico.

08/11 Maria EMÍlia raMalHo fErrEira iNdEfErido SEM aNEXoS

03/11 Maria PaUla PUrEZa fErrEira dEfErido ---------------

05/11 MaTEUS MElo da SilVa dEfErido ---------------

08/11 rafaEla carNEiro dEfErido --------------

12/11 roNald SaNdro roffÉ da SilVa dEfErido --------------

13/11 SaloMÃo rocHa da SilVa dEfErido -------------

08/11 SidNEY raiMUNdo SoUZa doS SaNToS dEfErido --------------

12/11 SiMoNE KEilla da lUZ NaSciMENTo dEfErido -------------

08/11 SoPHia roMaNo frEirE dEfErido ---------------

*alguns candidatos preencheram mais de uma vez o formulário de solici-
tação de isenção, será considerado somente a solicitação com a documen-
tação completa.
Belém, 16 de novembro de 2021.

Protocolo: 729292

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
cotaÇÃo eLetrÔNica 07/2021
ProcESSo 2021/649512
o ordenador de despesas da SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicaÇÃo 
– SEcoM, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamen-
to no decreto N° 2.168 de 10 de março de 2010, o qual institui o Sistema 
de cotação Eletrônica de Preços para aquisição de bens e contratação de 
serviços de pequeno valor, por dispensa de licitação, em razão do valor, 
previstas nos incisos i e ii e Parágrafo Único do art. 24 da lei federal N° 
8.666/93, lei federal nº 9.648, de 1998, e conforme parecer jurídico cons-
tante no Processo administrativo n° 2021/649512, rESolVE HoMoloGar 
a decisão do coordenador PEdro ViTor SilVa rodriGUES, referente à 
cotação Eletrônica n° 07/2021, que objetiva a aquisição de Material de 
Expediente; com base nos elementos constantes no processo correspon-
dente, a empresa:
loTE ÚNico
ITEM 01 – Caneta marca texto fluorescente, amarela
Quantidade: 05 und.
Valor unitário: r$ 1,14 (um real e catorze centavos)
Valor total: r$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos)
iTEM 02 – fita pra impressora matricial.
Quantidade: 10 und.
Valor unitário: r$ 27,30 (vinte e sete reais e trinta centavos)
Valor total: r$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais)
iTEM 03 – rolete entintador p/ calculadora eletrônica
Quantidade: 08und.
Valor unitário: r$ 10,29 (dez reais e vinte e nove centavos)
Valor total: r$ 82,32 (oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)
iTEM 04 – colchete metálico n°11 c/72 und.
Quantidade: 03 und.
Valor unitário: r$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos)
Valor total: r$ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos)
iTEM 05 – colchete metálico n°12 c/72 und.
Quantidade: 03 und.
Valor unitário: r$ 11,52 (onze reais e cinquenta e dois centavos)
Valor total: r$ 34,56 (trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
iTEM 06 – colchete metálico n°13 c/72 und.
Quantidade: 03 und.
Valor unitário: r$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos)
Valor total: r$ 32,97 (trinta e dois reais e noventa e sete centavos)
iTEM 07 – Bobina para máquina de calcular 50x30.
Quantidade: 01 und.
Valor unitário: r$ 48,91 (quarenta e oito reais e noventa e um centavos)
Valor total: r$ 48,91 (quarenta e oito reais e noventa e um centavos)
iTEM 08 – liga elástica de latex.
Quantidade: 10 und.
Valor unitário: r$ 2,87 (dois reais e oitenta e dois centavos)
Valor total: r$ 28,70 (vinte e oito reais e setenta centavos)
iTEM 09 – Grampo p/pasta, trilho, 80mm, polipropileno.
Quantidade: 05 und.
Valor unitário: r$ 13,00 (treze reais)
Valor total: r$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
iTEM 10 – cola liquida branca, base água, lav., não tóxica, 90g.
Quantidade: 05 und.
Valor unitário: r$ 1,17 (um real e dezessete centavos)
Valor total: r$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos)
EMPrESa: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria lTda EirEli - EPP.
cNPJ: 19.518.277/0001-39
Valor GloBal: r$ 605,66 (seiscentos e cinco reais e sessenta e seis 
centavos).
Belém, 17 de novembro de 2021.
HaMilToN PiNHEiro da coSTa JUNior
ordenador de despesas/SEcoM

Protocolo: 729320

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
cotaÇÃo eLetrÔNica 07/2021
ProcESSo 2021/649512
o coordenador, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas atra-
vés da PorTaria N° 716 de 04 de dezembro de 2020, e observadas as dis-
posições por determinação do decreto N° 2.168 de 10 de março de 2010, 
o qual institui o Sistema de cotação Eletrônica de Preços para aquisição de 
bens e contratação de serviços de pequeno valor, por dispensa de licitação, 
em razão do valor, previstas nos incisos i e ii e Parágrafo Único do art. 
24 da lei federal N° 8.666/93, lei federal nº 9.648, de 1998, rESolVE 
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adJUdicar, conforme lei N° 8.666/1993, decreto Estadual N° 2.168 de 
10 de março de 2010, art 5°, instrução Normativa N° 001/2012, a cotação 
Eletrônica n° 07/2021, objetiva a aquisição de Material de Expediente, para 
atender as necesidades da Secretaria de Estado de comunicação (SEcoM) 
Belém/Pa; com base nos elementos constantes do processo corresponden-
te, a empresa:
loTE ÚNico
ITEM 01 – Caneta marca texto fluorescente, amarela.
Quantidade: 05 und.
Valor unitário: r$ 1,14 (um real e catorze centavos)
Valor total: r$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos)
iTEM 02 – fita pra impressora matricial.
Quantidade: 10 und.
Valor unitário: r$ 27,30 (vinte e sete reais e trinta centavos)
Valor total: r$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais)
iTEM 03 – rolete entintador p/ calculadora eletrônica
Quantidade: 08und.
Valor unitário: r$ 10,29 (dez reais e vinte e nove centavos)
Valor total: r$ 82,32 (oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)
iTEM 04 – colchete metálico n°11 c/72 und.
Quantidade: 03 und.
Valor unitário: r$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos)
Valor total: r$ 28,65 (vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos)
iTEM 05 – colchete metálico n°12 c/72 und.
Quantidade: 03 und.
Valor unitário: r$ 11,52 (onze reais e cinquenta e dois centavos)
Valor total: r$ 34,56 (trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
iTEM 06 – colchete metálico n°13 c/72 und.
Quantidade: 03 und.
Valor unitário: r$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos)
Valor total: r$ 32,97 (trinta e dois reais e noventa e sete centavos)
iTEM 07 – Bobina para máquina de calcular 50x30.
Quantidade: 01 und.
Valor unitário: r$ 48,91 (quarenta e oito reais e noventa e um centavos)
Valor total: r$ 48,91 (quarenta e oito reais e noventa e um centavos)
iTEM 08 – liga elástica de latex.
Quantidade: 10 und.
Valor unitário: r$ 2,87 (dois reais e oitenta e dois centavos)
Valor total: r$ 28,70 (vinte e oito reais e setenta centavos)
iTEM 09 – Grampo p/pasta, trilho, 80mm, polipropileno.
Quantidade: 05 und.
Valor unitário: r$ 13,00 (treze reais)
Valor total: r$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
iTEM 10 – cola liquida branca, base água, lav., não tóxica, 90g.
Quantidade: 05 und.
Valor unitário: r$ 1,17 (um real e dezessete centavos)
Valor total: r$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos)
EMPrESa: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria lTda EirEli - EPP.
cNPJ: 19.518.277/0001-39
Valor GloBal: r$ 605,66 (seiscentos e cinco reais e sessenta e seis 
centavos).
Belém, 17 de novembro de 2021.
PEdro ViTor SilVa rodriGUES
coordenador – PorTaria N° 716 de 04 de dezembro de 2020.

Protocolo: 729316

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato N. º 035/2021
ProcESSo N. º 2021/867496
PrEGÃo ElETrÔNico N° 022/2021
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de ValE aliMEN-
TaÇÃo Por MEio dE carTÃo MaGNÉTico E/oU ElETrÔNico.
Valor Global: r$ 327.534,48 (trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e 
trinta e quadro reais e quarenta e oito centavos)
data de assinatura: 11 de novembro de 2021
Vigência: 16/11/2021 a 16/11/2022
fiscal do contrato: amanda cristina Jardim dos Santos – Nº matricula: 
5946915/2
Suplente de fiscal: antonio Maria da costa – Nº matricula: 7003943/1
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0261
Pi: 4200008338c
contratada: a MaXXcard adMiNiSTradora dE carTÕES lTda
cNPJ: 12.387.832/0001-91
Endereço: rua calçada das Margaridas, 163, Sala 02 – centro comercial, 
bairro alphaville – 06.453-038– BarUEri/SP
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 728847

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 023/2021
ProcESSo Nº 2021/813958
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii do art. 4° da lei n° 
10.520/2002, art. 13 inciso Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 5º, § 
2º, inciso iX e art. 8º inciso XiV do decreto Estadual nº 534/2020, e con-
forme parecer jurídico constante no Processo administrativo 2021/813958, 
resolve “HoMoloGar” a decisão do Pregoeiro Benedito ivo Santos Silva, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2021, que objetiva a coNTraTaÇÃo 
dE aGENTE dE iNTEGraÇÃo Para rEcrUTar, SElEcioNar E adMiNiS-
Trar o ProGraMa dE aPrENdiZES da fUNTElPa, EM coNSoNÂNcia 
a lEi fEdEral Nº 10.097/200 E dEcrETo Nº 9.579/2018, E oUTroS 
diSPoSiTiVoS lEGaiS QUE ViErEM a SEr adoTadoS; com base nos ele-
mentos constantes do processo correspondente, à empresa: aSSociaÇÃo 
ProaTiVa do Para - aPPa, cNPJ: 07.611.485/0001-07, com o Valor 
GloBal de r$ 10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais).
ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 16 de novembro de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 728884

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 023/2021
ProcESSo Nº 2021/813958
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da PorTaria Nº 011/2021, de 25 janeiro de 2021, e observadas as dis-
posições da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, 
decreto federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidia-
riamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, 
conforme art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico 
nº 023/2021, que objetiva a coNTraTaÇÃo dE aGENTE dE iNTEGraÇÃo 
Para rEcrUTar, SElEcioNar E adMiNiSTrar o ProGraMa dE aPrEN-
diZES da fUNTElPa, EM coNSoNÂNcia a lEi fEdEral Nº 10.097/200 E 
dEcrETo Nº 9.579/2018, E oUTroS diSPoSiTiVoS lEGaiS QUE ViErEM 
a SEr adoTadoS; com base nos elementos constantes do processo cor-
respondente, à empresa: aSSociaÇÃo ProaTiVa do Para - aPPa, cNPJ: 
07.611.485/0001-07.
Valor GloBal: r$ 10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais).
Belém, 16 de novembro de 2021.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 728876

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 2.465/2021- GaB/sedUc
iNSTiTUi o coMiTÊ dE iMPlEMENTaÇÃo da lEi da rEforMa do ENSiNo 
MÉdio No ESTado do Pará
a SEcrETária dE ESTado dE EdUcaÇÃo, no uso de suas atribuições 
legais, rESolVE:
art. 1º fica criado o comitê de implementação da lei da reforma do En-
sino Médio no âmbito da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc Pa
art. 2º o comitê tem papel de assegurar o alcance das condições estabe-
lecidas na lei 13.415/2017, atuando na tomada das decisões necessárias, 
tendo em vista a necessidade de organização do processo de implementa-
ção da reforma do Novo Ensino Médio, no âmbito desta SEdUc.
art. 3º o comitê se reunirá quinzenalmente, de forma ordinária e de forma 
extraordinária, por convocação de seu coordenador.
art. 4º São atribuições do comitê:
i - Propor ações no âmbito da implementação da lei de reforma do Ensino 
Médio.
ii - coordenar as iniciativas e articular as ações necessárias à implemen-
tação no âmbito desta SEdUc.
III - Definir metas de curto, médio e longo prazos.
iV - Estabelecer metodologias de monitoramento e avaliação necessárias 
para o acompanhamento do processo de implementação.
art. 5º o comitê será coordenado pela Secretária de Estado de Educação 
Sra. EliETH dE fáTiMa SilVa BraGa - Titular e Secretária adjunta de 
Ensino Sra. rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa, e será constituído pelos 
seguintes membros:
EliETH dE fáTiMa SilVa BraGa - Secretária de Estado de Educação
1. árEa dE ENSiNo:
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa, matrícula nº 194182-3 - Secretária 
adjunta de Ensino
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rEGiNa cElli SaNToS alVES, nº 5895810-1 - diretora de Educação Bá-
sica
Mari EliSa SaNToS dE alMEida, matrícula nº 6009808-2 - coordenação 
de Ensino Médio
Maria MadalENa PaNToJa da SilVa, 5901020-1 - coordenadora do Pro-
BNcc
JUcilENE PErEira da SilVa, matrícula nº 57223178-2 - articuladora do 
Programa Novo Ensino Médio (escolas piloto)
Maria darcilENa do Socorro TriNdadE corrEia, matrícula nº 
54184124 -2 - representante do Ensino Médio em Tempo integral - EMTi
Maria cElESTE GoMES dE fariaS, matrícula nº 57208216-1 - coordena-
ção da Educação infantil e fundamental - cEiNf
ilKa JoSEaNE PiNHEiro oliVEira, matrícula nº 54188105-1 - coordena-
ção da Educação de Jovens e adultos - cEJa
JÓ EldEr VaScoNcEloS, matrícula nº 5422469-3 - coordenação de Tec-
nologia aplicada à educação - cTaE
fEliPE liSBoa liNHarES, matrícula nº 57216197-1 - coordenação de 
Educação Especial - coEES
SilVia criSTiNa fErNaNdES, matrícula nº 5950542-1 - SiSTEMa ESTa-
dUal dE BiBlioTEca EScolarES - SiEBE
VEraNEiZE doS aNJoS alVES, matrícula nº 5960937-1 - coordenação da 
Educação indígena - cEiNd
JoaNa carMEM do NaSciMENTo MacHado, matrícula nº 6400051-4 - 
coordenadora da Educação das águas e das florestas - cEcaf
aMilToN GoNÇalVES Sá BarrETo, matrícula 558214-1 - coordenação da 
Promoção da igualdade racial - coPir
GioVaNa do Socorro doS SaNToS coSTa, matrícula nº 5947258-2 - 
coordenação de ações Educacionais complementares - caEc
Maria SUElY MacHado doMoNT, matrícula nº 335941-1 - coordenação 
de Matrícula - cada
EVaNdro doS SaNToS PaiVa fEio, matrícula nº 5771200-2 - coordena-
ção do censo Escolar - cENSo
oSVaNilcE alMEida PalHETa, 572084482-1 - coordenação de avaliações
rEGiNa cElli SaNToS alVES, matrícula 5895810-1 - coordenadora do 
Sistema de organização Modular de Ensino - SoME
fraNciSco aUGUSTo liMa PaES, matrícula 57205135-1 - coordenador 
do Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica do estado do 
Pará - cEfor
iVoNETE da cUNHa GadElHa, matrícula nº 465453-1 - coordenação de 
documentação Escolar - codoE
HiGor KYUZo da SilVa oKada, matrícula nº 57201967-5 - Gerente de 
Programas e Projetos.
fElliPY fErNaNdo fErrEira SoarES, matrícula nº 55589395-3 - Siste-
ma Educacional interativo - SEi
1. árEa dE loGÍSTica
JoSÉ alEXaNdrE BUcHacra araÚJo, matrícula nº 57217305 - Secretaria 
adjunta de logística - SalE
iSraEl SoUZa carMoNa, matrícula nº 5958681-1 - diretoria de recursos 
Técnicos e imobiliários - drTi
raiMUNdo arGEMiro aTaidE NETo, matrícula 5177464-2 - coordenação 
de recursos Tecnológicos e da informação - crTi
iii. árEa dE GESTÃo dE PESSoaS
clEidE aMoriN dE oliVEira MarTiNS, matrícula 14516-1 - Secretária 
adjunta de Gestão de Pessoas - SaGEP
NorBErTo fErrEira cardoSo JÚNior, matrícula nº 57213450 -1 - di-
retoria de Planejamento e gestão de Pessoal - dPGP
1. árEa dE PlaNEJaMENTo E GESTÃo
dElciENE loUrEiro corrÊa, matrícula nº 5946649-3 - Secretária ad-
junta de Planejamento e Gestão - SaPG
EdilENa loUrdES BarroS da SilVa, matrícula nº 315630-1 - Núcleo de 
Planejamento Pesquisa projeto e avaliação - NUPPaE.
1. aSSESSoria JUrÍdica
BrUNo HENriQUE alVES SaloMÃo, matrícula nº 5888090-3
art. 6º o comitê criará grupos de trabalho para estudar, propor, detalhar e 
analisar assuntos específicos pertinentes às suas atribuições.
art. 7º - o processo de implementação da reforma do Novo Ensino Médio 
no estado do Pará, deverá considerar o processo de elaboração do do-
cumento curricular do Estado do Pará – etapa ensino médio, o Pli e as 
condições objetivas da rede estadual de ensino médio, com cronograma 
próprio: 2021, para aprovação do documento curricular e execução do Pli; 
de 2022 a 2024, para implementação das mudanças nas escolas públicas 
estaduais de ensino médio; 2025, para avaliação da implementação, pos-
sível reformulação e adequação do dcEPa-EM.
Parágrafo único: Mediante aprovação do documento curricular do Estado 
do Pará – Etapa Ensino Médio pelo conselho Estadual de Educação – cEE-
Pa e homologação pela Secretaria de Estado de Educação do Pará, deverá 
executar o Plano implementação do Novo Ensino Médio - Pli, a partir do 2º 
semestre de 2021 com a formação das equipes de implementação, com o 
objetivo de preparar as mudanças necessárias para implementação grada-
tiva nas escolas da rede Estadual, a partir do ano letivo de 2022.
art. 8º o trabalho do comitê e grupos de trabalho será assessorado pelas 
equipes da Secretaria adjunta de Ensino-SaEN, que compõem o Ensino 
Médio da SEdUc/Pa, tanto de sua coordenação, quanto pela equipe ProB-
NCC – etapa ensino médio, para fins de apoio técnico e esclarecimento de 
questões específicas acerca dos marcos históricos, legais e teórico-meto-
dológicos da reforma do Novo Ensino Médio e do documento curricular do 
Estado do Pará em produção.
art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém, 16 de novembro de 2021.
EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação do Pará

Protocolo: 729191

Portaria Nº 1644/2021-GaB/siNd.  
Belém, 16 de novembro de 2021.
o 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 fatos constantes nos autos do Processo nº 
2021/1285365 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação nº 384/2021 exarada pelo 
Procurador do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras daYSE rUTH Ta-
VarES da SilVa, Mat. nº 454680-1, e iZaBEl BarroS BraGa, Mat. nº 
772135-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antônio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc
Port. torNar s/ eFeito Nº 1645/2021-GaB/Pad  
Belém, 16 de novembro de 2021.
o 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 Portaria 155/2018-GaB/Pad, de 06 de junho de 2018, 
publicada no doE, edição nº 33.632 de 07/06/2018;
coNSidEraNdo a manifestação exarada pelo Procurador do Estado - NU-
JUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – TorNar SEM EfEiTo o Processo administrativo disciplinar nº 155/2018-
GaB/Pad, de 06 de junho de 2018, publicada no doE, edição nº 33.632 
de 07/06/2018;
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 728734
Portaria N° 2.464/2021- GaB/sedUc
a Secretária de Estado de Educação, no uso das atribuições que lhe confere 
o Decreto Executivo de 11 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial 
nº 34.115 (pág.6), de acordo com o previsto no art. 135 incisos ii e V da 
constituição Estadual e nos termos da PorTaria N° 961/2019 da SEdUc;
resolve:
art. 1º - designar a servidora Eliana Jorge cardoso, matrícula nº 761842-
1, Assistente administrativo, para acompanhar e fiscalizar o contrato de 
prestação de serviços de consultoria individual nº 105/2021, celebrado 
entre a Secretaria de Estado de Educação e a consultora individual ira-
neide Vieira da Silva cPf: 174.404.752-91, cujo objetivo é a contratação 
de consultor individual para apoiar o Escritório de Projetos na inserção de 
dados financeiros e no monitoramento de informações concernentes a Ges-
tão financeira e orçamentária do programa no sistema de gestão-GESPro.
art. 2º - designar a servidora Elisabete Vieira do amaral, matrícula nº 
240478-1, Assistente administrativo, como fiscal suplente do referido con-
trato.
art 3º - Esta Portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 04/11/2021.
Belém, 16 de novembro de 2021.
EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 729057
Portaria N° 86/2021 - GaB/saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fun-
do rotativo do cEEM dr. inácio Koury Gabriel Neto - UrE 08, concedida a 
servidora abaixo relacionado, responsável pela referida Unidade Escolar.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2021/948692- PaE.
rESolVE
art. 1° - autorizar a Vice- diretora do cEEM dr. inácio Koury Gabriel Neto - 
UrE - 08, a receber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade 
Escolar referente ao exercício de 2021, podendo executar as seguintes 
transações: Efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extra-
tos  bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cance-
lar, baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio SETor SErVidor (a) MaTrÍcUla cPf
caSTaNHal - UrE 08  cEEM dr. inácio Koury Gabriel Neto Maria EliaNa SoarES 5287820-3 305974202-20

art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação.
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
BElÉM, 16.11.2021.
regina lúcia de Souza Pantoja
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 729267
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errata
.

errata da Portaria Nº 1.623/2021-GaB/Pad, de 12/11/2021, 
publicada no doE edição nº 34.766 de 16/11/2021.
oNde se LÊ:
… administrativo disciplinar nº 124/2018-GaB/Pad de 18/12/2018, publi-
cada no doE n° 33.763 de 19/12/2018...
… por mais 60 (sessenta) dias úteis...
Leia-se:
… SiNdicÂNcia ProcESSUal nº 124/2018-GaB/SiNd de 18/12/2018, 
publicada no doE n° 33.763 de 19/12/2018...
… por mais 30 (trinta) dias úteis...
errata da Portaria Nº 1.623/2021-GaB/Pad, de 12/11/2021, 
publicada no doE edição nº 34.766 de 16/11/2021.
oNde se LÊ:
281/2018-GaB/Pad de 25/12/2018
Leia-se:
281/2018-GaB/Pad de 25/10/2018
errata da Portaria Nº 1.584/2021-GaB/Pad, de 11/11/2021, 
publicada no doE edição nº 34.764 de 12/11/2021.
oNde se LÊ:
EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 808454404-4
Leia-se:
EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 80845440-4

Protocolo: 728775
errata ao Protocolo: 723091
convênio nº 019/2021– sedUc/Município de aveiro
onde se Lê
objeto do convênio de cooperação Técnica: implementar em ação conjun-
ta o Sistema de organização Modular de Ensino – SoME, no município de 
São domingos do araguaia, para operacionalização do ensino médio ape-
nas nas localidades legalmente existentes e do ensino fundamental no caso 
das localidades já implantadas até sua conclusão, no referido município.
Leia-se:
objeto do convênio de cooperação Técnica: implementar em ação con-
junta o Sistema de organização Modular de Ensino – SoME, no município 
de aveiro, para operacionalização do ensino médio apenas nas localidades 
legalmente existentes e do ensino fundamental no caso das localidades já 
implantadas até sua conclusão, no referido município.
Publicado no doE de nº 34.755 em 03/11/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 728788

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4
contrato: 278/2018
Objeto do Contrato: Serviços de transporte escolar fluvial e terrestre, para 
o transporte alunos matriculados na rede estadual de ensino, residentes na 
zona rural do município de Monte alegre/Pa.
objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses.
Pregão Eletrônico nº 058/2018-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
* fonte: 0102006355. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.785.1509. Projeto/atividade: 6413. Natureza da despesa: 
3390.33.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: cooperativa de Transporte rodoviário do Produtor rural do 
Estado do Pará, com cNPJ nº 13.030.999/0001-63, com sede na av. con-
selheiro furtado, nº 3439, cEP: 66.073-160, Belém/Pa.
data de assinatura: 09/11/2021
Vigência: 10/11/2021 a 09/11/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 723540
termo aditivo: 12
contrato: 040/2010
objeto do contrato: locação de imóvel localizado na av. Beira Mar, s/n, 
Baia do Sol, para funcionamento do anexo i da EEEfM Honorato filgueiras, 
distrito Mosqueiro – Belém/Pa
objeto do aditivo: alterar a cláusula Segunda – do Prazo locatício e a 
cláusula Terceira – do Valor, alterar o valor mensal para r$ 4.398,57 (qua-
tro mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos) jus-
tificado pelo reajuste do IPCA e prorrogando a vigência por mais 12 (doze) 
meses.
dispensa de licitação nº 048/2010 lic/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; alírio antonio Saraiva de Sousa Serruya, inscrito no cPf: 
000.556.542-15, residente e domiciliado na Trav. Benjamin constant, nº 

802, apto 802, Nazaré, cEP: 66.035-060, Belém/Pa.
data de assinatura: 13/11/2021
Vigência: 29/11/2021 a 28/11/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 728087

diÁria
.

Portaria de diarias No. 50181/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
ToME-acU / SaNTa iSaBEl do Para / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº di-
árias: 3
SaNTa iSaBEl do Para / ToME-acU / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: EliaNa NoBrE do carMo
MaTrÍcUla: 5653274
cPf: 33264104253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729206
Portaria de diarias No. 50094/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BarcarENa / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / BarcarENa / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aPoloNio dE JESUS riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 57234126
cPf: 66898927272
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729217
Portaria de diarias No. 50111/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iPiXUNa do Para / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / iPiXUNa do Para / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JUNior lEMoS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57195620
cPf: 68124880204
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729226
Portaria de diarias No. 50230/2021
oBJETiVo: Participar como representante desta secretaria no 3º Encontro 
Presencial da Política de inovação Educação conectada.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 03/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Jo EldEr VaScoNcEloS
MaTrÍcUla: 5422469
cPf: 33326614268
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729167
Portaria de diarias No. 50267/2021
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que irá participar do Encontro de 
alinhamento do Sistema de organização Modular de Ensino -SoME da 
11ªUrE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcordia do Para / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0
coNcordia do Para / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS alBErTo da coNcEicao SilVa
MaTrÍcUla: 57209915
cPf: 30638720249
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729200
Portaria de diarias No. 50263/2021
oBJETiVo: coNdUZir a coMiSSÃo Para iNSTrUir ProcESSo ad-
MiNiSTraTiVo diSciPliNar iNSTaUrado aTraVÉS da PorTaria Nº 
188/2020-GaB/Pad. dia 04/11/2021. MUNicÍPio: diSTriTo dE MoS-
QUEiro. MEMo. 1632/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoSQUEiro / 04/11/2021 - 04/11/2021 Nº diárias: 0
MoSQUEiro / BElEM / 04/11/2021 - 04/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GidEoN TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182583
cPf: 15827054291
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729194
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Portaria de diarias No. 50245/2021
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que irá realizar assessoramento Téc-
nico-Pedagógico no anexo da aldeia Gorotire da EEEM João Pinto Pereira, 
município de cumaru do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
coNcEicao do araGUaia / MaraBa / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº di-
árias: 0
MaraBa / cUMarU do NorTE / 03/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 3
cUMarU do NorTE / MaraBa / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / coNcEicao do araGUaia / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: allaN SilVEr PaSSariNHo BEZErra
MaTrÍcUla: 57217751
cPf: 28891554200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729188
Portaria de diarias No. 50188/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
ToME-acU / SaNTa iSaBEl do Para / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº di-
árias: 3
SaNTa iSaBEl do Para / ToME-acU / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: EliZElMa aBrEU da Graca coSTa
MaTrÍcUla: 57209760
cPf: 69717966249
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729139
Portaria de diarias No. 50149/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iriTUia / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / iriTUia / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: VaNJa do Socorro dE PiNHo PaiXao
MaTrÍcUla: 6316859
cPf: 39780007253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729134
Portaria de diarias No. 50099/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iGaraPE-Miri / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / iGaraPE-Miri / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciNEidE da coSTa SoUSa
MaTrÍcUla: 5889804
cPf: 44310790259
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM EdUcacao / TEcNico EM EdUcacao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729128
Portaria de diarias No. 50110/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / doM EliSEU / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
doM EliSEU / BElEM / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria GorETE TorrES da SilVa
MaTrÍcUla: 5746884
cPf: 40309479304
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM EdUcacao / TEcNico EM EdUcacao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729112
Portaria de diarias No. 50068/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
NoVa TiMBoTEUa / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / NoVa TiMBoTEUa / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roSiNEia do Socorro fariaS da SilVa
MaTrÍcUla: 5889997
cPf: 63430746272
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729122
Portaria de diarias No. 50082/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SalVaTErra / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / SalVaTErra / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: clErES dE faTiMa da SilVa doS SaNToS

MaTrÍcUla: 5901038
cPf: 33438250268
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729101
Portaria de diarias No. 50071/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
oUrEM / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / oUrEM / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria EliETE doS SaNToS aGUiar
MaTrÍcUla: 57208724
cPf: 25488465200
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729107
Portaria de diarias No. 50219/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
liMoEiro do aJUrU / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / liMoEiro do aJUrU / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MariZETE MarTiNS rodriGUES
MaTrÍcUla: 57208685
cPf: 46061274220
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729072
Portaria de diarias No. 50060/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caMETa / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / caMETa / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: loUrdES criSTiNa rodriGUES dEMETrio
MaTrÍcUla: 57208694
cPf: 46063390200
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729069
Portaria de diarias No. 50089/2021
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: EVaNildo BraGaNca MENdES
MaTrÍcUla: 57209901
cPf: 61073229220
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729064
Portaria de diarias No. 50081/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTa crUZ do arari / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / SaNTa crUZ do arari / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: GilcilEia lEal dE lEal
MaTrÍcUla: 5899991
cPf: 69797552268
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729079
Portaria de diarias No. 50231/2021
oBJETiVo: rEaliZar a aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS 
aUToS do Pad 315/2017- GaB/Pad. PErÍodo: 08/11 À 12/11/2021. MU-
NicÍPio: iTaiTUBa. MEMo. 1628/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
iTaiTUBa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alciNETE do Socorro liMa da coSTa
MaTrÍcUla: 57211696
cPf: 24330388200
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729081
Portaria de diarias No. 50063/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caMETa / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / caMETa / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
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NoME: EdiNaldo PoMPEU rodriGUES
MaTrÍcUla: 5653924
cPf: 35695595215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729090
Portaria de diarias No. 50083/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SalVaTErra / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / SalVaTErra / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarciElE PErEira coNcEicao
MaTrÍcUla: 5899796
cPf: 62373633272
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729091
Portaria de diarias No. 50147/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iriTUia / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / iriTUia / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GErcilEila GalVao da SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 57233956
cPf: 42302641272
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729085
Portaria de diarias No. 50329/2021
oBJETiVo: ii reunião Estratégica de Trabalho com Gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / BElEM / 04/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 2
BElEM / BrEVES / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi
MaTrÍcUla: 57210357
cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729028
Portaria de diarias No. 50307/2021
oBJETiVo: conduzir os servidores para realizar entrega de material per-
manente (conjunto aluno dElTa, nobreak, computador completo e kit co-
zinha) , na EE albertina Barreiros, localizada no município de itupiranga.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
iTUPiraNGa / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: claUdio JoSE frEiTaS SiQUEira
MaTrÍcUla: 5897139
cPf: 25435051215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729026
Portaria de diarias No. 50325/2021
oBJETiVo: ii reunião Estratégica de Trabalho com Gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
oBidoS / SaNTarEM / 04/11/2021 - 04/11/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 04/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 2
BElEM / SaNTarEM / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia SarraZiN dE aNdradE
MaTrÍcUla: 57233388
cPf: 72428309234
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729036
Portaria de diarias No. 49780/2021
oBJETiVo: iNSTrUir a SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria iNSTaUrada 
Na PorTaria Nº 68/2021- GaB/SiNd E PorTaria Nº 460/2021- GaB/
SiNd, Para aPUrar dENÚNciaS NoS aUToS doS ProcESSoS PaE: 
2021/4131, SiiGs: 1476370/2020 E 1312450/2018. MUNicÍPio: MaraBá 
MEMoraNdo Nº 01/2021.
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: iZaBEl BarroS BraGa
MaTrÍcUla: 772135
cPf: 23740221291
carGo/fUNÇÃo:EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729032
Portaria de diarias No. 49700/2021
oBJETiVo: acompanhamento no que se refere ao retorno das aulas, busca 
ativa, implementação às escolas de ensino médio e levantamento das ne-
cessidades das escolas de ensino médio.

oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 07/10/2021 - 07/10/2021 Nº diárias: 0
ViGia / TErra alTa / 07/10/2021 - 08/10/2021 Nº diárias: 1
TErra alTa / BElEM / 08/10/2021 - 08/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria SUElY MacHado doMoNT
MaTrÍcUla: 355941
cPf: 17589592234
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729024
Portaria de diarias No. 50069/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPaNEMa / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / caPaNEMa / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EliZaNGEla Maria alBUQUErQUE oliVEira
MaTrÍcUla: 5572363
cPf: 45040990200
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729049
Portaria de diarias No. 50080/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
PoNTa dE PEdraS / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / PoNTa dE PEdraS / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aliNE do NaSciMENTo aNdradE
MaTrÍcUla: 5901670
cPf: 68324456287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729046
Portaria de diarias No. 50074/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cacHoEira do arari / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / cacHoEira do arari / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GioVaNNi BriTo alaMar
MaTrÍcUla: 54181084
cPf: 72565535287
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729047
Portaria de diarias No. 50086/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº 
diárias: 4
BElEM / Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: GraciNETE fariaS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54188026
cPf: 32740522215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729040
Portaria de diarias No. 49732/2021
oBJETiVo: rEaliZar aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS aU-
ToS doS Pads: 375/2016 E 496/2017. PErÍodo: 08/11 À 12/11/2021. 
MUNicÍPio: GarrafÃo do NorTE. MEMo. 1452/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
Garrafao do NorTE / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNilcE carNEiro PErEira
MaTrÍcUla: 454745
cPf: 12746860244
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729002
Portaria de diarias No. 50232/2021
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 
Nacional de alimentação Escolar? PNaE, para o exercício de 2021, os ca-
dastramentos 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 agri-
cultura como forma de sustento e subsistência e, a compra desses produ-
tos são formas de gerar renda, trabalho e incentivo aos menores agricul-
tores além de fomentar a Economia local. Município: cametá MEMoraNdo 
25/2021-Nlic/SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 03/11/2021 - 07/11/2021 Nº diárias: 4
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caMETa / BElEM / 07/11/2021 - 07/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: BrUNo rafaEl dE SoUSa liMa
MaTrÍcUla: 5960039
cPf: 52613470259
carGo/fUNÇÃo:coordENador dE NUclEo / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 728999
Portaria de diarias No. 49782/2021
oBJETiVo: iNSTrUir o Pad Nº 131/2020-GaB/Pad, Para aPUrar, oS 
aUToS do ProcESSo 1273930/2018. PErÍodo: 08/11 À 12/11/2021. 
MUNicÍPio: BarcarENa. MEMo. 34/2021- NdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SilViaNE BaTiSTa MiraNda
MaTrÍcUla: 57224558
cPf: 68618565253
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729006
Portaria de diarias No. 50084/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SalVaTErra / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / SalVaTErra / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GENEr GoMES dE araUJo
MaTrÍcUla: 57208264
cPf: 71081518200
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729008
Portaria de diarias No. 49781/2021
oBJETiVo: iNSTrUir o Pad Nº 131/2020-GaB/Pad, Para aPUrar, oS 
aUToS do ProcESSo 1273930/2018. PErÍodo: 08/11 À 12/11/2021. 
MUNicÍPio: BarcarENa. MEMo. 34/2021- NdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio HENriQUE PaVao frEiTaS
MaTrÍcUla: 57209935
cPf: 60770988253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729009
Portaria de diarias No. 50291/2021
oBJETiVo: realizar entrega de material permanente na Escola de Trabalho 
e Produção, localizada no município de Breves.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: odoriValdo dE SoUZa crUZ
MaTrÍcUla: 447587
cPf: 15912663272
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729019
Portaria de diarias No. 50097/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BarcarENa / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / BarcarENa / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roSiaNE MicHElE MoNTEiro frEiTaS
MaTrÍcUla: 5898333
cPf: 63783428220
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729015
Portaria de diarias No. 50163/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
ToME-acU / SaNTa iSaBEl do Para / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº di-
árias: 3
SaNTa iSaBEl do Para / ToME-acU / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº di-
árias: 0.5
NoME: Nadia criSTiNa SiQUEira arTNEr
MaTrÍcUla: 5900259
cPf: 47953055287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729268
Portaria de diarias No. 50206/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPiTao Poco / SaNTa iSaBEl do Para / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº 

diárias: 3
SaNTa iSaBEl do Para / caPiTao Poco / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: JacQUEliNE rUfiNo dE araUJo
MaTrÍcUla: 57208260
cPf: 65006852291
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729273
Portaria de diarias No. 50114/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iPiXUNa do Para / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / iPiXUNa do Para / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JUciNEUda dE BriTo
MaTrÍcUla: 5901750
cPf: 64303225215
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729284
Portaria de diarias No. 50211/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPiTao Poco / SaNTa iSaBEl do Para / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº 
diárias: 3
SaNTa iSaBEl do Para / caPiTao Poco / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: MarcElY doS SaNToS lEMoS
MaTrÍcUla: 55586943
cPf: 74707787215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729293
Portaria de diarias No. 50178/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
colarES / SaNTa iSaBEl do Para / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diá-
rias: 3
SaNTa iSaBEl do Para / colarES / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: aNa lUcia da SilVa MarGalHo
MaTrÍcUla: 57234462
cPf: 13386891268
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729246
Portaria de diarias No. 50142/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
ParaGoMiNaS / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / ParaGoMiNaS / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria riTa da SilVa SoUZa
MaTrÍcUla: 5822238
cPf: 05539544234
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729258
Portaria de diarias No. 50116/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
ParaGoMiNaS / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / ParaGoMiNaS / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio TaVarES da coNcEicao
MaTrÍcUla: 5841364
cPf: 42796849287
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729230
Portaria de diarias No. 50210/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPiTao Poco / SaNTa iSaBEl do Para / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº 
diárias: 3
SaNTa iSaBEl do Para / caPiTao Poco / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: fraNciSca dE Maria MarTiNS rodriGUES
MaTrÍcUla: 57227429
cPf: 70844267368
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729314
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Portaria de diarias No. 50209/2021
oBJETiVo: Participar do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPiTao Poco / SaNTa iSaBEl do Para / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº 
diárias: 3
SaNTa iSaBEl do Para / caPiTao Poco / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: Maria dE faTiMa fUrTado da SilVa
MaTrÍcUla: 5742781
cPf: 47110481204
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729301
Portaria de diarias No. 50036/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 29/10/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 5
rio dE JaNEiro / BElEM / 03/11/2021 - 03/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roMUaldo coSTa E SilVa
MaTrÍcUla: 80845180
cPf: 51777096200
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729324
Portaria de diarias No. 50233/2021
oBJETiVo: rEaliZar a aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS 
aUToS do Pad 315/2017- GaB/Pad. PErÍodo: 08/11 À 12/11/2021. MU-
NicÍPio: iTaiTUBa. MEMo. 1628/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
iTaiTUBa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaYoNara caMarGo foNTaNa
MaTrÍcUla: 773573
cPf: 29623685220
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729319
Portaria de diarias No. 50038/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 29/10/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 7
rio dE JaNEiro / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNToNio corrEa loPES
MaTrÍcUla: 5317940
cPf: 42906148253
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729322
Portaria de diarias No. 50109/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
doM EliSEU / BElEM / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
BElEM / doM EliSEU / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa cilMa dE carValHo BEZErra dE MoraES
MaTrÍcUla: 57233959
cPf: 51629194387
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729311

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
Pelo presente Edital, fica a servidora NIEDJA DA SILVA SANTOS, MAT. 
5722098-1, notificada acomparecer na SAGEP/SEDUC, no prazo de 05 dias 
, a contar da data de publicação deste edital, a fim de regularizar sua situ-
ação funcional, mediante lotação para retorno ás atividades.
clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas-SaGEP/SEdUc

Protocolo: 729323

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.9559/2021 de 12/11/2021
Nome:rEGiNaldo cElio alMEida dE oliVEira
Matrícula:5285704/1cargo:Professor
lotação: divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Período: 26/11/2021 a 24/01/2022
Triênios: 09/06/2014 a 08/06/2017
Portaria Nº.9560/2021 de 12/11/2021
Nome: Maria GorETH dE oliVEira cHaVES
Matrícula:57210564/1cargo:Servente
lotação: EE Maria da conceição Malleiros(sede)irituia
Período:19/01/2022 a 19/03/2022
Triênios:20/12/2011 a 19/12/2014
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:9561/2021 de 12/11/2021
conceder licença Paternidade a diEGo alBErTo SilVa da SilVa, ma-
tricula nº 57209720/1, Vigia, lotado na 8ª UrE/castanhal, no período de 
23/06/2021 a 02/07/2021.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.: 204/2021 de 09/11/2021
Nome:cElia riBEiro dE liMa
Matrícula:57234145/1Período:01/12/21 a 14/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Braulia Gurjão/conceição do araguaia
Portaria Nº.: 205/2021 de 10/11/2021
Nome:lETicia lEiTE dE alMEida forTE
Matrícula:57194418/1Período:20/12/21 a 02/02/22 Exercício:2021
Unidade:EE Braulia Gurjão/conceição do araguaia
Portaria Nº.: 207/2021 de 10/11/2021
Nome:daVYS dE caSTro PiNTo
Matrícula:57214117/1Período:01/01/22 a 30/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE 1 e 2G rui Barbosa/Tucurui
Portaria Nº.: 9557/2021 de 12/11/2021
Nome:aNa roSa SoarES da cUNHa
Matrícula:57216548/1Período:10/09/21 a 09/10/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Maria Estelita Barbosa da Silva/Belém
Portaria Nº.: 9558/2021 de 12/11/2021
Nome:roSaNGElo clEBEr riBEiro cardoSo
Matrícula:57174536/1Período:02/01/22 a 15/02/22 Exercício:2021
Unidade:EE dona Helena Guilhon/Belém
Portaria Nº.:9556/2021 de 12/11/2021
Nome: roSiMarTa GUSMÃo dE SENa
Matrícula: 57190762/2Período:03/01 à 16/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho/Belém
Portaria Nº.:9548/2021 de12/11/2021
Nome: SHEila da cUNHa PoMPEU roSa
Matrícula: 57209035/1Período:03/01 à 16/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Nedaulino Vianna da Silveira/ananindeua
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:9539/2021 de 11/11/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 006387/2021 de 14//07/2021, que 
concedeu 180 dias de licença maternidade, no periodo de 03/06/2021 
a 29/11/2021, a servidora MaYara EWEllYN Sa MaXiMiNo, matricula 
57188938/1, Professor,lotada na EE Plinio Pinheiro/Maraba.
Portaria Nº.:9562/2021 de 12/11/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 9205/2021 de 26/10/2021, que con-
cedeu férias, no período de 01/11/21 a 30/11/21, o servidor doUGlaS 
dUarTE da coSTa matricula 5941171/1, Merendeira, lotado na EE Prof 
Anesia/Belém, referente ao exercício de 2021, para fins de regularização 
funcional.
errata
errata da Portaria Nº.:085/2021 de 11/06/2021
Nome:rafaEl caldaS foNSEca
onde se lê:Exercício:01/07/2021 a 30/07/2021
Leia-se:Exercício:02/07/2021 a 31/07/2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.614 de 18/06/2021

Protocolo: 729144
Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 02/2021/sedUc
editaL Nº 02/2021 - retiFicaÇÃo
A Comissão de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado instituída pela 
Portaria nº 065/2021 - GS/SEdUc, publicada no doE de 08/06/2021, tor-
na público a retificação do Anexo II – Cronograma de Etapas do edital 
01/2020 deste PSS, conforme Edital e Nota de Esclarecimento disponíveis 
em inteiro teor no site: www.seduc.pa.gov.br, a partir das 10:00 horas 
desta data.

Protocolo: 729358

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico editaL 
080/2019-UePa.
e - Protocolo: 2021/671613
Portaria N° 2302/21, de 12 de novembro de 2021
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, faBricia carNEi-
ro oliVEira, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo - Pcd, 
lotado(a) na rEiToria
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
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e - Protocolo: 2021/754706
Portaria N° 2301/21, de 12 de novembro de 2021
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, ElVES cUNHa 
cardoSo, para exercer o cargo de arTÍficE dE MaNUTENÇÃo, lotado(a) 
na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 729007
coNcessÃo de LiceNÇa ÓBito
e - Protocolo: 2021/1092287
Portaria N° 2303/21, de 12 de novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Márcia rEGiNa PirES dE SoUSa, id. fun-
cional nº 57202292/ 1, cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotada no 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V, 08(oito) dias de licen-
ça Óbito, no período de 28.09.2021 a 05.10.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 729004
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de cUrso de PÓs- GradUaÇÃo
e - Protocolo: 2021/850789
Portaria N° 2304/21, de 12 de novembro de 2021
i – aUToriZar, o afastamento Parcial da servidora GlEicY KarEN aB-
doN alVES PaES, id. funcional nº 57188511/2, cargo de ProfESSor 
aSSiSTENTE, lotado no dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, 
para participar de curso de Pós-Graduação em Nível de doutorado em ci-
ências ambientais, pela Universidade do Estado do Pará, no período de 
09.08.2021 a 31.07.2025.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 09.08.2021 
a 31.07.2025, nos termos da resolução 3038/16-coNSUN de 14.09.2016.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 729000
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
e - Protocolo: 2021/1027212
Portaria N° 2306/21, de 12 de novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) rENaTa HElENa SilVa carNEiro PiNTo, 
id. funcional nº 57193459/ 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c - iii, 
lotado no GaBiNETE da rEiToria/aScoM, Progressão funcional por anti-
guidade, período aquisitivo 2017/2019, para referência iV da classe c, do 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, integrante do quadro permanente de 
servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência 
retroativa a contar de 16.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e - Protocolo: 2021/1073928
Portaria N° 2305/21, de 12 de novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) BiaNca caMPoS ValENTE, id. funcional nº 
55587166/ 2, cargo de Técnico em Pedagogia B - iV, lotado na dirEToria 
dE acESSo E aValiaÇÃo, Progressão funcional por Merecimento-Quali-
ficação Profissional – Conclusão de Curso em nível de Mestrado, para re-
ferência ii da classe c, do cargo de Técnico em Pedagogia, integrante do 
quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais 
da UEPa, com vigência retroativa a contar de 27.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 728994
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
e - Protocolo: 2021/1292264
Portaria N° 2297/21, de 12 de novembro de 2021
dElEGar coMPETÊNcia a servidora SaNdra do Socorro dE MiraNda 
NEVES, id. funcional nº 55590193/ 2, na função de coordENador dE 
caMPUS dE SÃo MiGUEl do GUaMá, para outorgar grau a turma do curso 
de licenciatura Plena em História, desta iES no dia 17.11.2021, em SÃo 
MiGUEl do GUaMá/Pa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 728990
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
e - Protocolo: 2021/1292839
Portaria N° 2298/21, de 12 de novembro de 2021
dElEGar coMPETÊNcia a servidora ilMa PaSTaNa fErrEira, id. funcio-
nal nº 5429137/2, na função de VicE - rEiTora, para outorgar grau as 
turmas dos cursos, desta iES conforme abaixo:
cUrSo daTa Horário MUNicÍPio local do EVENTo
licENciaTUra EM PEdaGoGia 18/11 16h Belém computer Hall
ENfErMaGEM 18/11 19h Belém computer Hall
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 728991
coMissÃo resPoNsÁVeL PeLa eXecUÇÃo do Processo seLeti-
Vo UNiFicado Para os ProGraMas de resideNcia MÉdica do 
estado do ParÁ – 2022 (PsU/2022)
e - Protocolo: 2021/1114683
Portaria N° 2299/21, de 12 de novembro de 2021
dESiGNar os membros abaixo relacionados, para comporem a coMiSSÃo 
rESPoNSáVEl PEla EXEcUÇÃo do ProcESSo SElETiVo UNificado 
Para oS ProGraMaS dE rESidENcia MÉdica do ESTado do Pará – 
2022 (PSU/2022).
coordENaÇÃo GEral: id. fUNcioNal
BrUNo MENdES carMoNa  55590182/4

fraNciSca rEGiNa oliVEira carNEiro 22721/2
Maria cElia BarroS VirGoliNo PiNTo  5255368/2
coordENaÇÃo adJUNTa:
carloS JoSE caPEla BiSPo  57233040/ 1
coordENaÇÃo EXEcUTiVa:
Gloria Maria fariaS da rocHa 492086/4
coordENaÇÃo dE PEdaGÓGica E rEProGrafia:
BiaNca caMPoS ValENTE 55587166/ 2
coordENaÇÃo dE iNfra ESTrUTUra E loGiSTica
MiGUEl coSTa SilVa 57190706/2
coordENaÇÃo JUridica
Marcio dE SoUZa PESSoa 5902710/ 1
coordENaÇÃo fiNaNcEira
NarJara carNEiro dE liMa  57223002/ 1
coordENaÇÃo dE ProcESSaMENTo dE dadoS
JoSÉ caSTaNHo GardUNHo NETo  5041589/ 1
SEcrETaria EXEcUTiVa
dENiSE dE NaZarÉ SiQUEira aNdradE 5073669/ 1
MEMBroS daS corEMES ParTiciPaNTES do ProcESSo:
Erica GoMES do NaSciMENTo caValcaNTE
alBErTo MariaNo GUSMÃo TolENTiNo
aNdrÉa criSTiNa BElTrÃo fErrEira
GErUSa NiNoS fEiToSa
lEoNardo raMoS NicolaU da coSTa
rafaEl Maia dE SoUZa
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 728988
coMitÊ de Ética eM PesQUisa do ceNtro de saÚde escoLa do 
Marco (ceP / cseM)
e - Protocolo: 2021/1278574
Portaria N° 2300/21, de 12 de novembro de 2021
art. 1º - dESiGNar, os membros abaixo relacionados, para comporem o 
comitê de Ética em Pesquisa - cEP nº 8767 - UEPa - centro de Saúde Es-
cola do Marco Teodorico da Universidade Estadual do Pará - cESEM/UEPa, 
com vigência no período de 01.10.2021 a 01.10.2024 .
MEMBroS MaTrÍcUla ocUPaÇÃo
NElSoN aNTÔNio BailÃo riBEiro 57205557/1 coordenador
aNa lUcia da SilVa fErrEira 57202811/1 Vice-coordenadora
aNa cláUdia BraGaNÇa dE SoUZa  57209361/1  Secretária
aliNE dE oliVEira fErrEira 5894696/2 Membro Titular
aNTÔNio ErNaNdo rESENdE caValcaNTE  57174606/3 Membro Titular
BiaTriZ araÚJo cardoSo diaS  5906963/3  Membro Titular
caETaNo da ProVidÊNcia SaNToS diNiZ  55586855/2  Membro Titular
dEBora criSTiNa da SilVa fariaS 5897396/4  Membro Titular
diaNa Maria da coNcEiÇÃo rodriGUES do NaSciMENTo Maia  
54189013/2 Membro Titular
Erica fEio carNEiro NUNES  5857813/4  Membro Titular
fáBia Maria dE SoUZa 570787-4 Membro Titular
GilENo EdU laMEira dE MElo  5812232/3  Membro Titular
ilMa PaSTaNa fErrEira  5429137/2  Membro Titular
JoÃo VicTor MoUra roSa  5902882/3 Membro Titular
JoSÉ roBErTTo ZafaloN JÚNior 54196628/3 Membro Titular
KElY da SilVa BarroS 57202571/1 Membro Titular
laÍNE rocHa MorEira 5888432/1  Membro Titular
lUciaNE loBaTo SoBral  57190824/2  Membro Titular
lUciaNE SHirlEY SilVa liSBoa  54190006-2 Membro Titular
Márcio clEMENTiNo dE SoUZa SaNToS 55589860/2 Membro Titular
rodriGo caNTo MorEira 57210975/2  Membro Titular
TaiSSa alEXaNdriNa SaNToS NUNES  54189965/2 Membro Titular
TErEZa criSTiNa doS rEiS fErrEira  5890312/1  Membro Titular
Maria EliNETE VEraS SaraiVa  5372925/2 Membro Titular
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 729021

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
e - Protocolo: 2021/1139177
Portaria N° 2293/21, de 11 de Novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) PaUla THaiS TriNdadE dE SoUSa, 
57200689/ 1,cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c, lotado(a) no(a) caM-
PUS dE SaNTarÉM, goze de 90(noventa) dias de licença Prêmio, no perío-
do de 01.02.2022 a 01.05.2022, conforme os triênios a abaixo:
28.07.2008 a 27.07.2011: 60 (sessenta dias)
01.03.2015 a 28.02.2018: 30 (trinta dias)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 728995

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 017/2016
Nº terMo: 06
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 11.11.2021
MoTiVo: Prorrogação de Vigência e reajuste.
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JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência do contrato 017/2016, por 06 
(seis) meses.
Valor do TErMo adiTiVo: r$ 2.127,31 (dois mil e cento e vinte e sete 
reais e trinta e um centavos)
iNÍcio da ViGÊNcia: 28.11.2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 27.05.2022
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo – 74201.12.364.1506.8868
foNTE – 0102/0261/0661
NaTUrEZa da dESPESa – 339039
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 87.389.086/0001-74
NoME: Pro-rad coNSUlTorES EM radioProTEcao S/S lTda
loGradoUro: rua ruy Barbosa, nº 118, Térreo
Bairro: Vila Jardim américa
cEP: 94920-510
cidadE: cachoeirinha
Uf: rS
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 728906

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/1106671
Nº da disPeNsa:  44/2021
daTa da aSSiNaTUra: 12/11/2021
ParTES/ coNTraTada: c.Q. coMÉrcio E SErViÇoS aliMENTÍcioS E 
EVENToS lTda
cNPJ: 09.356.159/0001-18
oBJETo: contratação de empresa especializada para o fornecimento, pre-
paro e distribuição de refeição aos discentes, docentes e servidores do 
centro de ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do 
Pará – UEPa, por demanda, com estimativa de fornecimento de refeições 
de 90.000 (noventa mil), com 500 (quinhentas) refeições/dia, e concessão 
de uso do espaço reservado para o funcionamento de restaurante/lancho-
nete Universitário do ccBS da UEPa.
ENdErEÇo: avenida duque de caxias, 487. Marco. cEP: 66.093-026. Be-
lém/Pa.
Valor: r$ 1.071.900,00 (um milhão, setenta e um mil e novecentos re-
ais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8867 e 
74201.12.364.1506.8870
foNTE dE rEcUrSo: 339039
ElEMENTo da dESPESa: 0102
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, iV da lei nº 8.666/93.
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsade 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 c.Q. coMÉrcio E SErViÇoS aliMENTÍcioS E EVENToS 
lTda para o fornecimento, preparo e distribuição de refeição aos discen-
tes, docentes e servidores do centro de ciências Biológicas e da Saúde da 
Universidade do Estado do Pará – UEPa, por demanda, com estimativa de 
fornecimento de refeições de 90.000 (noventa mil), com 500 (quinhentas) 
refeições/dia, e concessão de uso do espaço reservado para o funciona-
mento de restaurante/lanchonete Universitário do ccBS da UEPa, confor-
me especificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no 
município de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, iV da lei nº 
8.666/93.
Belém, 16 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 728810

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
Processo nº 2021/334467
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° 27/2021/UEPa, cujo objeto é a aquisição de Mate-
rial Permanente (equipamento de webcam e fone de ouvido acoplado com 
microfone) para equipar os setores administrativos, salas de informática, 
sala dos professores, laboratório de ensino, sala interativa do campus Viii 
– Marabá da Universidade do Estado do Pará/UEPa, o qual resultou em 
fracaSSado.
Belém, 16 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 729031

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1143/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/1162577
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 16/12/2021 a
14/01/2022, correspondente aos triênios de 02/01/2014 a 01/01/2017, 
para a servidora, HElaiNE roSY da coSTa SilVa, Matrícula 5903818/2, 
carGo:
assistente de assistência Social , lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1149/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 dejaneiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/1259815
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período de 06/12/2021 
a 03/02/2022, correspondente aos triênios de 07/07/1995 a 06/07/1998 
e 2013/2016, para a servidora, Maria dE NaZarE BarBoSa raBElo, 
Matrícula 3255530/1,
carGo: assistente administrativo, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1134/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/1259241
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período de 22/11/2021 
a 20/01/2022, correspondente aos triênios de 01/04/1997 a 31/03/2000, 
para a servidora, lia dE alMEida MElo, Matrícula 3220265/1, carGo: 
Monitora,,lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de,novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1135/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E,rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de,janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/1220940
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período de 01/12/2021 
a 29/01/2022, correspondente aos triênios de 27/12/2013 a 26/12/2016, 
para  servidora, EliSaNGEla MarTiNS da SilVa, Matrícula 57234466/1, 
carGo:
agente administrativo, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1139/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/1164311
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 15/12/2021 a
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13/01/2022, correspondente aos triênios de 19/10/2014 a 18/10/2017, 
para a servidora, cElENE MirTES alVES MENdES, Matrícula 2016370/3, 
carGo: assistente Social, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1140/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/731170
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 16/12/2021 a
14/01/2022, correspondente aos triênios de 30/01/2012 a 29/01/2015, 
para a servidora, EliZaBETE doS SaNToS MarQUES, Matrícula 
54186053/2, carGo: assistente Social , lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 728888

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 51/2021/seaster
Processo nº 2021/106238
objeto: aquisição de suprimentos de informática
data da assinatura: 18/11/2021
Vigência: 18/11/2021 à 17/11/2022
orçamento:
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 08.122.1297.8338
fonte: 0101
Natureza de despesa: 339030
Valor: r$ 8.950,00
contratado: corESMa coMÉrcio dE rEPrESENTaÇÕES lTda
cNPJ: 08.951.049/0001-31
Endereço: rua Veríssimo Vieira, nº 09 coHaB aNil iV, Bairro forquilha 
SÃo lUiS/Ma
cEP: 65.052-045
ordenador: inocêncio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 729162
coNtrato adMiNistratiVo Nº 43/2021/seaster
Processo nº 2021/238889
objeto: aquisição de ferramentas agrícolas
convênio n° 890772/2019
data da assinatura: 10/11/2021
Vigência: 10/11/2021 à 30/09/2022
orçamento:
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 08.244.1505.7678
fonte: 0106008222
Natureza de despesa: 339030 / 449052
Valor: r$ 22.639,80
contratado: luiz Silva Bizerra
cNPJ: 42.663.083/0001-49
Endereço: conjunto Panorama XXi Q 13, casa nº 1, bairro Mangueirão, 
Belém/Pa
cEP: 66.640-025
ordenador: inocêncio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 729272

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 11/2019/
seaster
Processo nº 2021/495143
objeto: prorrogação do prazo de vigência 09 (nove) meses.
Vigência: 12/11/2021 à 11/08/2022
data da assinatura: 11/08/2021
Valor Global: r$ 275.619,96
dotação orçamentária: 43.101
funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338
Elemento de despesa: 3390.33
fonte: 0101006355
ação detalhada: 189.517
contratado: atlanta rent a car ltda
Endereço: rua oliveira Belo, 840, Umarizal, Belém/Pa.
cEP: 66.050-380
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 729099

4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 64/2018/
seaster
Processo nº 2021/827358
objeto: Prorrogação do prazo de vigência por  12 meses
 Vigência: 06/12/2021 à 05/12/2022
data da assinatura: 11/11/2021
funcional Programática: 43101.08.122.1297.8338/ 
43.103.08.422.1505.8402/ 43104.08.422.1505.8865 / 
43104.08.422.1505.8402 / 43.105.11.333.1504.8950 / 
87101.08.244.1505.8862 / 87101.08.244.1505.8899 / 
87101.08.244.1505.8863 / 87104.08.422.1505.8402
Natureza despesa: 3390.33
fonte: 0101006359 / 0138002151 / 0338002151 / 016606359 / 
0101006359 / 0107006359 / 0139005469 / 0107006359 / 0139002989 
/ 0107006359 / 0139002245 / 0107006359 / 0139002241 / 0139002989 
/ 0139005469 / 0339007858 / 0139006699 / 0139006699 / 0107006359 
/ 013900289.
ação detalhada: 189.517 / 259.625 / 253.937 / 253.938 / 254.234 / 
249.265 / 234.199 / 228.000 / 186.795 / 190.243 / 186.881/ / 203.664
Valor Estimado Global: 1.705.013,95
contratado: diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda.
cNPJ: 15.741.481/0001-63
End: Trav. d. romualdo de Seixas, nº 921, Bairro: Umarizal, Belém/Pa, 
cEP: 66050-110
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 728936

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

JULGaMeNto de resULtado de LicitaÇÃo
ModaLidade coNVite N°. 02/2021
ProcESSo N°. 2021/822565/SEaSTEr
aos 16 de novembro de 2021, às 14:00h, a comissão Permanente de li-
citação da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego 
e renda – SEaSTEr, nomeada pela PorTaria Nº 716 de 18 de agosto 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº. 34.675 de 19 
de agosto de 2021, reuniu-se no auditório da referida Secretaria para dar 
continuidade aos procedimentos inerentes a licitação que tem como objeto 
a contratação de empresa especializada para execução da conclusão da 
construção da cozinha comunitária no Município de Xinguara (Pa), locali-
zada na rua Marechal rondon Esquina c/ rua João luís P. carvalho, no âm-
bito do contrato de repasse n2 297.642-27/2009 MdSa / caixa Econômica 
federal — SicoNV n2 706092/2009, referente ao convite Nº 02/2021, 
onde julgou a presente comissão pela declaração de vencedora do certa-
me em questão a licitante cSP - coNSTrUTora SUl Para EirEli, cNPJ 
27.427.250/0001-69 com a proposta no valor global de r$ 240.231,51 
(duzentos e quarenta mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta e um 
centavos). informamos que os autos do processo licitatório se encontram 
com vista franqueada aos interessados na sala da cPl da Secretaria de 
Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr.
anderson clayton aires ribeiro
Presidente cPl
Matrícula Nº 54190370/1

Protocolo: 729307

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1152/2021 – 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 2021/1274946
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 e ½ (TrES e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Valdo diViNo da SilVa filHo,5945803/1 SEcrETario adJUNTo para 
deslocamento de Belém/Pa ao município de ParaUaPEBaS/Pa, no período 
de 01 a 04/12/2021, com o objetivo de Participar do Primeiro fórum de 
debate de tema emergentes para SUS E SUaS, raiMUNdo alEXaNdrE 
corrEa doS SaNToS, MaT. 35076/1 aGENTE adMiNiSTraTiVo ( MoTo-
riSTa ) rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.4505.8863 f: 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1160/2021 – 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 2021/1301611
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 e ½ (TrES e meia) diárias Para cada SEr-
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Vidor ciTado aBaiXo:
Valdo diViNo da SilVa filHo,5945803/1 SEcrETario adJUNTo,ri-
cardo aVEliNo GaNZEr,55588660/4,dirETor para deslocamento de 
Belém/Pa ao município de caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 17 a 
20/11/2021, com o objetivo de Participar do i ENcoNTro MUNiciPaliSTa 
do SUl E SUldESTE do Pará.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 728891

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo ceas Nº 12/2021.
Dispõe sobre o Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social 
– fEaS para o exercício de 2021 pactuado pela comissão intergestores 
Bipartite da assistência Social do Estado do Pará- ciB/Pa e dá outras pro-
vidências.
o coNSElHo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia Social - cEaS, em reunião 
ordinária realizada 10 de novembro de 2021, no uso da competência que 
lhe conferem o inciso Vii do artigo 11, da lei n. º 5.940, de 15 de janeiro 
de 1996 - dispõe sobre a Política Estadual de assistência Social no Estado 
do Pará e dá outras providências, que confere ao conselho Estadual de 
assistência Social a responsabilidade de acompanhar e avaliar a gestão dos 
recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e 
projetos aprovados, e ainda;
coNSidEraNdo dEcrETo Nº 921, dE 11 dE dEZEMBro dE 2013 disci-
plina a transferência de recursos financeiros a serem repassados do Fundo 
Estadual de assistência Social - fEaS/Pa aos fundos Municipais de assis-
tência Social, de acordo com a lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
coNSidEraNdo a Norma operacional Básica do Sistema Único de assis-
tência Social – SUaS – NoBSUaS, aprovada pela resolução nº 33 de 12 
de dezembro de 2012, do conselho Nacional de assistência Social – cNaS, 
que no inciso X do art. 121 explicita a atribuição dos conselhos de assis-
tência aprovar critérios de partilha de recursos em seu âmbito de compe-
tência, respeitados os parâmetros adotados na loaS;
coNSidEraNdo rESolUÇÃo SEaSTEr/ciB Nº 003/2021, de 05 de no-
vembro de 2021 que Dispõe sobre o Cofinanciamento do Fundo Estadual 
de assistência Social – fEaS para o exercício de 2021 e dá outras provi-
dências.
rESolVE:
Art. 1º Aprovar os percentuais de cofinaciamento: 40% destinado para a 
Proteção Especial; 30% destinado a Proteção Básica e 30% para Benefício 
Eventual.
art. 2º 126 municípios estão aptos a receber as seis últimas parcelas do 
Cofinanciamento Estadual, referente aos 40% da proteção especial e aos 
30% da conselho Estadual de assistência Social do Pará Proteção Básica, 
dos meses de julho a dezembro de 2021, Planilha de Cofinanciamento 
2021 (anexo i).
Art. 3º - 85 municípios estão aptos a receber o Cofinanciamento referente 
a 30% destinado ao Benefício Eventual conforme Planilha de Cofinancia-
mento 2021 (anexo i).
art. 4º - a SEaSTEr encaminhará aos municípios aptos, o Plano de ação 
referente ao cofinanciamento 2021, dia 08/11/21, devendo o mesmo ser 
devolvido à SEaSTEr, devidamente preenchidos até do dia 16/11/21.
art. 4º Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
claudionor da Silva araújo
Presidente do conselho Estadual de assistência Social – cEaS
coFiNaNciaMeNto estadUaL 2021 – 2ª ParceLa

MUNicÍPioS
QUaNTi-

dadE
%

Básica Especial
Valor ToTal 

PSB+PSEValor 
Mensal

Valor
6 meses

Valor Total 
por Porte

Valor 
Mensal

Valor
6 meses

Valor Total por 
Porte

PorTE 1 39 24,34% 1.430,00 8.580,00 334.620,00 1.906,00 11.436,00 457.440,00 780.624,00
PorTE 2 50 40,26% 1.892,00 11.352,00 567.600,00 2.523,00 15.138,00 756.900,00   1.324.500,00
MÉdio 
PorTE

27 25,20% 2.193,00 13.158,00 355.266,00 2.925,00 17.550,00 473.850,00 829.116,00

GraNdE 
PorTE

09 9% 2.350,00 14.100,00 126.900,00 3.133,00 18.798,00 169.182,00   296.082,00

METrÓPolE 01 1,2% 2.820,00 16.920,00   16.920,00 3.760,00 22.560,00 22.560,00 39.480,00
ToTal 1.409.886,00 ToTal 1.879.932,00   3.289.818,00

Benefício Eventual

MUNicÍPioS QUaNTidadE Valor Mensal Valor  6 
Meses

Valor Total por 
Porte

Valor ToTal PSB+PSE+ 
BENEfÍcio EVENTUal

PorTE 1 27 2.383,00 14.298,00 386.046.,00 1.166.670,00
PorTE 2 34 2.867,00 17.202,00 584.868,00 1.909.368,00

MÉdio PorTE 17 3.483,00 20.898,00 355.266,00 1.184.382,00
GraNdE PorTE 06 3.525,00 21.150,00 126.900,00   422.982,00

METrÓPolE 01 4.320,00 25.920,00  25.920,00 65.400,00
ToTal   1.418.904,00 4.748.802,00

Protocolo: 729106

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos reLatiVa ao PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 12 /2021/seaster.
o Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
- SEaSTEr, inocencio renato Gasparim, brasileiro, domiciliado e residente 
nesta cidade, após Homologação das propostas apresentadas no PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 12 /2021/SEaSTEr, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, da lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto 
Estadual nº 991 de 24 de agosto de 2020, rESolVE registrar os preços 
destinados a prestação de serviços educacionais de QUalificaÇÃo So-
cial E ProfiSSioNal voltados ao atendimento do “ProJETo QUalifica 
PARÁ” no âmbito do Plano Estadual de Qualificação Social e Profissional–
PQSP/Pa– SEaSTEr, a ser executado em municípios integrantes do Estado 
do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos, no certame acima mencionado, da(s) seguinte(s) 
empresa(s):
ata-001/2021 - associaÇÃo BrasiLeira de deseNVoLViMeN-
to sUsteNtÁVeL da aMaZÔNia - aBradesa, com sede em Ende-
reço: rua dos Mundurucus, 1482, Batista campos, Belém – Pará, cEP. 
66.033-716, inscrita no cNPJ: 08.334.896/0001-57, representada neste 
ato por Nilson Santos Júnior, portador do cPf nº 701.269.412-20. Para os 
Grupos: 01. 08, 09, 10 e 14.
ata-002/2021 - eXceLeNcia serVicos e coNsULtoria Ltda, 
com sede em Endereço: rua alferes alves rodrigues – Km 02 – distrito 
do Jambuaçu, São francisco do Pará - Pará, cEP. 68.748-000, inscrita no 
cNPJ: 15.768.648/0001-80, representada neste ato por alex Santos Keu-
ffer, portador do CPF nº 425.591.702-72. Para os Grupos: 02. 05, 07, 12 
e 15.
ata-003/2021 - iNstitUto de deseNVoLViMeNto do Para - 
ideP, com sede em Endereço: avenida Governador José Malcher, 168, 
centro empresarial Bolonha, sala 110, Nazaré, Belém-Pará, cEP: 66.040-
281, inscrita no cNPJ: 07.794.756/0001-07, representada neste ato por 
adair José da Silva Souza, portador do cPf nº 585.965.342-53. Para os 
Grupos: 03 e 04.
ata-004/2021 - associaÇÃo Para o deseNVoLViMeNto da 
aMaZÔNia LeGaL - adaM, com sede em Endereço: Travessa Petrolina 
de Sá, 1125, Sagrada família, Santa isabel do Pará – Pará, cEP: 68.790-
000, inscrita no cNPJ: 23.408.418-0001-38, representada neste ato por 
ivaldinei oliveira de almeida, portador do cPf nº 670.420.072-04. Para 
os Grupos: 06.
ata-005/2021 - iNstitUto eFraiN LeÃo, com sede em Endereço: 
rua Jerusalem, 18, Vila de itupanema, Barcarena-Pará, cEP: 68.447-000, 
inscrita no cNPJ: 18.449.805/0001-82, representada neste ato por daniele 
dos Santos Sá, portadora do cPf nº 906.629.702-68. Para os Grupos: 11.
ata-006/2021 - associacao aMaZoNica de adMiNistracao 
de taLeNtos-aMaZoNicat, com sede em Endereço: rua dois de Ju-
nho, 15 – altos- aguas Brancas, ananindeua – Pará, cEP: 67.033-210, ins-
crita no cNPJ: 15.296.726/0001-90, representada neste ato por José fru-
tuoso de castro, portador do cPf nº 083.411.092-04. Para os Grupos: 13.
a íntegra da ata encontra-se disponível no site: www.compraspara.pa.gov.br
Belém, 12 de novembro de 2021
inocencio renato Gasparim
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda

Protocolo: 729318

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 834/2021-GaB/Pres.
BeLÉM, 16 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 e pelos dis-
positivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memorando nº 09/2021-cS-
Pad-2 de 09/11/2021 e os despachos do coordenador da aSPad e do 
Presidente da faSEPa de 11/11/2021;r E S o l V E:art. 1º. Prorro-
Gar, com base no parágrafo único do art. 201, o prazo apuratório da 
Sindicância Punitiva nº 09/2021 (Processo nº 2019/174026), legitimada 
pela PorTaria Nº 712/2021-GaB-PrES de 23/09/2021 (doE nº 34.732 
de 13/10/2021), por mais 30 (trinta) dias a contar de 13/11/2021.art. 2º. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ 
cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.

Protocolo: 728690

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo:  16.11.2021
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 97/2021
ParTES: faSEPa E KaYlla PErEira PaNToJa
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
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ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) Maria rEGiNa MoN-
TEiro MarTiNS ViNaGr, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 - 
Processo 2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 98/2021
ParTES: faSEPa E aNToNio carloS SoUZa BENJaMiN
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) Marcio ValErio Go-
MES do NaSciMENTo, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 - Pro-
cesso 2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 99/2021
ParTES: faSEPa E aNToNio crUZ MorEira
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) daVi da coSTa MoU-
TiNHo, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 - Processo 2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 100/2021
ParTES: faSEPa E EdiMilSoN MariNHo HollES
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) lUiZ MiGUEl da Sil-
Va BoUÇao, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 - Processo 2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 101/2021
ParTES: faSEPa E MaUro HENriQUE doS SaNToS SilVa
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) MarcoS cESar doS 
SaNToS ValENTE, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 - Processo 
2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 103/2021
ParTES: faSEPa E JoÃo BaTiSTa alMEida carNEiro
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) iNNocENcio ricar-
do dE SoUZa E SilVa, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 - Pro-
cesso 2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 104/2021
ParTES: faSEPa E roNaldo doS SaNToS MarQUES
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) Joao VicTor do 
NaSciMENTo MaGalHaES, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 
- Processo 2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 105/2021
ParTES: faSEPa E ricardo dE liMa riBEiro
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) lUiZ carloS loPES 
daMaScENo, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 - Processo 
2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 106/2021
ParTES: faSEPa E MarcilENE coNcEiÇÃo PErEira diaS
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) EliaS corrEa 
cordEiro, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 - Processo 
2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 107/2021
ParTES: faSEPa E Milca MoraES MacHado
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) fraNcK doUGlaS Vi-
diGal roSado, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 - Processo 
2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 108/2021
ParTES: faSEPa E MicHEllE KarlliaNNE GUiMaraES PiNa
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) BErNardiNo do 
carMo E SilVa JUNior, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 - 
Processo 2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 109/2021
ParTES: faSEPa E Eli alVES BraUNa JUNior
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) faBio dEMETrio Ma-
dEira BarBoSa, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 - Processo 
2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 110/2021
ParTES: faSEPa E alMir dJalMa MaGalHÃES fErrEira
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) faBio QUEiroZ dE 
caSTro, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 autorizo/2021 - Pro-
cesso 2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 111/2021
ParTES: faSEPa E JoacEli ViTElli ValENTE
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) dENilSoN SaNToS 
da SilVa, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 autorizo/2021 - 
Processo 2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 112/2021
ParTES: faSEPa E JEroNiMo lEoNardo da SilVa
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) EdiNElSoN SilVa dE 
SoUZa, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 autorizo/2021 - Pro-
cesso 2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 113/2021
ParTES: faSEPa E BrUNo cEZar dE SoUSa TaVarES
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) Maria do Socorro 
JoSE fariaS, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 autorizo/2021 
- Processo 2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 114/2021
ParTES: faSEPa E SaloMÃo dENNY rodriGUES fErNaNdES
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) Marco roBErTo 
loBaTo ValENTE, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 autori-
zo/2021 - Processo 2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 115/2021
ParTES: faSEPa E MaciEl ToME da SilVa
carGo: MoNiTor
PraZo: 12 (doze) meses
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ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo Seq. 
23 de 21/06/2021
contratação em caráter de substituição, servidor(a) PaUlo rENaN SaNToS 
dE SoUZa, cargo MoNiTor, autorizada em 08/07/2021 autorizo/2021 - 
Processo 2021/453307
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 729066

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 574, de 16 de novembro de 2021.
Processo nº 1277421/2021.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de serviço com transporte de 
materiais de consumo diversos ao CSEBA e ao CSS, conforme justificado 
nos termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8338
Projeto atividade: 68.8338
ação: 183297
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P.JUrÍdica/SErViÇo – r$ 1.000,00
SErVidorES: claUdia lariSSa SaNTa roSa dE SoUZa, GErENTE iii, 
Matricula 5946167/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 20 (vinte) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 729114
Portaria Nº 578, de 11 de novembro de 2021.
Processo nº 1281011/2021.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos para adolescentes, custodiados no cSEM.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185537
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$ 300,00
SErVidorES: GlEUBEr ValE MoNTEiro, aUX. dE ENfErMaGEM, Matri-
cula 5909151/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 40 (quarenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 729237

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 575, de 16 de novembro de 2021.
Processo nº 1277726/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CAS, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: caSTaNHal/Pa.
PErÍodo: 11/11/2021 a 11/11/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: adriaNa dE NaZarE riBEiro diaS PiNTo, PEdaGoGa, 
Matricula 57191728/2, e JaNio alVES BarBoSa, MoToriSTa, Matricula 
5956450/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 729137
Portaria Nº 577, de 11 de novembro de 2021.
Processo nº 1246411/2021.
oBJETiVo: instauração de Processo administrativo e disciplinar – Pad, 
conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 07/11/21 a 13/11/2021 – (6,5) diáriaS
SErVidorES: ValdENicE MoraiS Garcia, aSSiSTENTE Social, Matri-
cula 55586439/1, fláVio aUGUSTo MoraiS do carMo, aGENTE adMi-
NiSTraTiVo, Matricula 54197129/1, daNiEl liMa cardoSo, MoNiTor, 
Matricula 57200477/1, e SilVio dE SoUZa SoarES, MoToriSTa, Matri-
cula 5956425/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 729207
Portaria Nº 579, de 11 de novembro de 2021.
Processo nº 1282813/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CSEM, conforme justificado nos termos do pro-
cesso.
oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo: BarcarENa/Pa e iGaraPÉ-Miri/Pa.
PErÍodo: 23/11/2021 a 25/11/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: TElMa do Socorro raBElo rodriGUES, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 57206501/4, e WaNdSoN JUNior da SilVa, MoToriS-
Ta, Matricula 5956433/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 729253

Portaria Nº 580, de 11 de novembro de 2021.
Processo nº 1281983/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: BrEVES/Pa.
PErÍodo: 17/11/2021 a 20/11/2021. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: ciBElE VaSco SaNToS, aSSiSTENTE Social, Matricula 
5956721/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 729264
Portaria Nº 581, de 12 de novembro de 2021.
Processo nº 1288980/2021.
oBJETiVo: realizar acompanhamento e assessoramento sistemático no 
CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 22/11/2021 a 26/11/2021. – (4,5) diáriaS
SErVidorES: alESSaNdra daS GraÇaS cardoSo dE oliVEira, aS-
SiSTENTE Social, Matricula 54195567/1, e roSEaNE Maria liMa Go-
MES, aSSESSora i, Matricula 5956171/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 729280
Portaria Nº 583, de 12 de novembro de 2021.
Processo nº 1291916/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jo-
vem, custodiado na UASE/ANANINDEUA II (CIJAM), conforme justificado 
nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: SaNTarÉM/Pa.
PErÍodo: 17/11/2021 a 18/11/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: KarEN PriScila PErdiGÃo cardiaS, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 5956504/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 729306
Portaria Nº 582, de 12 de novembro de 2021.
Processo nº 1292088/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CIAM/BELÉM, conforme justificado nos termos do 
processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: MÃE do rio/Pa.
PErÍodo: 16/11/2021 a 16/11/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: Maria JoSÉ GiBSoN ValadarES, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 57174951/1, e Márcio alVES doS SaNToS, MoToriSTa, Ma-
tricula 54193986/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 729296
Portaria Nº 576, de 16 de novembro de 2021.
Processo nº 1278402/2021.
oBJETiVo: realizar manutenção emergencial em microcomputadores do 
cSEBa e cSS, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: SaNTarÉM/Pa.
PErÍodo: 13/12/2021 a 16/12/2021. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: aUGUSTo PiNHo doS SaNToS SilVa, aGENTE adMiNSi-
TraTiVo, Matricula 57195266/1, e HElYToN fraNco coElHo, MoNiTor, 
Matricula 54191515/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 729325

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 607 de 16 de novembro de 2021
Gestor do terMo de FoMeNto Nº 06/2021
o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007 e com fundamento 
nos arts. 2º, inciso Vi, e 61 da lei federal nº 13.019/2014,
rESolVE:
art. 1º designar o servidor MaNoEl BENEdiTo dE oliVEira - matricula 
3171719/2 para exercer a função de GESTor do Termo de fomento nº 
06/2021 celebrado com a orGaNiZaÇÃo Social GrÃo Pará – oSGP, 
referente Processo nº 2021/1179601.
art. 2º São atribuições da GESTor:
I. acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
ii. informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que compro-
metam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de 
indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providên-
cias adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
iii. emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monito-
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ramento e avaliação de que trata o art. 59, da lei nº 13.019/2014.
iV. disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às ati-
vidades de monitoramento e avaliação.
V. emitir parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria ce-
lebrada na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da colaBoradora 
que trata o art. 62, da lei nº 13.019/2014.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 4º dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 728957

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 584 /2021
1281794/2021
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE EMPodEraMENTo E aUToNoMia fiNaN-
cEira Para MUlHErES.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Bragança/Pa
SErVidor:
• KELLY REGINA CASTRO CASTELLO BRANCO; CARGO: Assistente Admi-
nistrativo; MaT: 5716945/3; PErÍodo: 06 a 11/12/2021; Quantidade de 
diárias: 5,5
• KELEN CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS; CARGO: Assistente Social; MAT: 
57192823/1; PErÍodo: 06 a 11/12/2021; Quantidade de diárias: 5,5
• EVERSON SALES DOS SANTOS ALMEIDA; CARGO: Motorista; MAT: 
57201730; PErÍodo: 06 a 11/12/2021; Quantidade de diárias: 5,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 729133
Portaria Nº 585/2021
1281794/2021
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE EMPodEraMENTo E aUToNoMia fiNaN-
cEira Para MUlHErES
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM:  Belém/Pa
dESTiNo: Bragança/Pa
SErVidor:
• ALDALEIA DO SOCORRO BORGES DO VALE; CARGO: Colaboradora Even-
tual; PErÍodo: 06  a 11/12/2021; Quantidade de diárias: 5,5.
• SANDRA MARIA DE SOUZA MOREIRA; CARGO: Colaboradora Eventual; 
PErÍodo: 06 a 11/12/2021; Quantidade de diárias: 5,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 729117
Portaria Nº 600/2021
1287530/2021
oBJETiVo: Participar como representante da sociedade civil pelo segmen-
to de bissexuais do conselho Estadual da diversidade Sexual do Pará no 
“i Encontro Nacional de conselhos lGBTi+” com intuito de colaborar no 
evento com as boas práticas e experiências de atuação do cEdS no estado 
do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Maceió/al.
colaBoraddor EVENTUal:
• RAEL PASTANA DOS SANTOS: CARGO: Colaborador Eventual ; PERÍODO:  
17 a 20/11/2021; Quantidade de diárias: 3,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 729095
Portaria Nº 590/2021
1261962/2021
oBJETiVo: Participação e realização da ação cidadania.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Santarém/Pa
dESTiNo: rurópolis, Km 85 e km 70/Pa;  itaituba/Pa, km 30,  caracol e 
Moraes almeida/Pa
SErVidor:
• ADRYANA RAKEL BENTES DA SILVA; CARGO; Coordenadora NRJDH/STM; 
MaT: 5908864/1; PErÍodo:  16 a 25/11/2021; Quantidade de diárias: 9,5
• DINARTE DIAS DOURADO; CARGO: Papiloscopista; MAT: 61271/1; PERÍ-
odo: PErÍodo:  16 a 25/11/2021; Quantidade de diárias:  9,5
• SEBASTIANA FERREIRA PALMA; CARGO: Assistente Administrativo; MAT: 
42080/1; PErÍodo: 16 a 25/11/2021; Quantidade de diárias:  9,5.
• CARLA KALYANNA PEREIRA PINTO; CARGO: Assessora; MAT: 5938436/1; 
PErÍodo: 16 a 25/11/2021; Quantidade de diárias:  9,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 728898
Portaria Nº 591/2021
1261962/2021
oBJETiVo: Participação e realização da ação cidadania.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM: Santarém/Pa
dESTiNo: rurópolis/Pa, km 85 e km70;  itaituba/Pa, km30;  caracol e 
Moraes almeida/Pa.
colaBoradorE EVENTUal

• EDINEIA DA ROCHA FREITAS; CARGO: Colaboradora Eventual; PERÍO-
do: 16 a 25/11/2021; Quantidade de diárias:  9,5.
• WILMAR TEIXEIRA DA SILVA FILHO; CARGO: Colaborador Eventual; PE-
rÍodo: 16 a 25/11/2021; Quantidade de diárias:  9,5.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 728901
Portaria Nº 596 /2021
1273385/2021
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE EMPodEraMENTo E aUToNoMia fiNaN-
cEira Para MUlHErES
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: aNaNiNdEUa/Pa
SErVidor:
• LAURA MARIA CARVALHO CALS MARQUES; CARGO: Psicóloga; MAT: 
57202302/1; diaS: 25, 26 e 27/11/2021; Quantidade de diárias: 1,5
• KELLY REGINA CASTRO CASTELLO BRANCO; CARGO: Assistente Admi-
nistrativo; MaT: 5716945/3; diaS: 25, 26 e 27/11/2021; Quantidade de 
diárias: 1,5
• ANTÔNIO EUCLIDES DO NASCIMFENTO; CARGO: Motorista: MAT: 
5898164; diaS: 25, 26 e 27/11/2021; Quantidade de diárias: 1,5.
• ROSANA RIBEIRO MORAES; CARGO: Assistente Social; MAT: 57202516/1; 
diaS: 25, 26 e 27/11/2021; Quantidade de diárias: 1,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 728915
Portaria Nº 597 /2021
1273385/2021/2021
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE EMPodEraMENTo E aUToNoMia fiNaN-
cEira Para MUlHErES
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: ananindeua/Pa
SErVidor:
• WENDEL BONELLY PIGNATARIO PIRES; CARGO: Colaborador Eventual; 
diaS: 25, 26 e 27/11/2021; Quantidade de diárias: 1,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 728913
Portaria Nº 580/2021
Processo: 1280214/2021
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE EMPodEraMENTo E aUToNoMia fiNaN-
cEira Para MUlHErES.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: ananindeua/Pa
SErVidor:
• ROSANA RIBEIRO MORAES; CARGO: Assistente social; MAT: 57202516/1; 
dia: 11/12/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• ANTÔNIO EUCLIDES DO NASCIMENTO; CARGO: Motorista; MAT: 
5898164; dia: 11/12/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• MARCIA ANDREIA JORGE DE LIMA; CARGO: Coordenadora CIPM; MAT: 
57190023/4; dia: 11/12/2021; Quantidade de diárias: 0,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 728926

.

.

oUtras MatÉrias
.

JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Para ceLeBrar Parceria atraVÉs de terMo de FoMeNto 
nº 06/2021
ProcESSo: 2021/1179601
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS - SEJUdH
coNVENENTE: orGaNiZaÇÃo Social GrÃo Pará – oSGP
cNPJ Nº 07.373.317/0001-12
oBJETo: Execução de 8 (oito) Encontros para a Juventude em 3 (três) 
municípios do Estado do Pará: ananindeua, Belém e Marituba, onde irá 
Promover por meio de discussões em torno de objetivos, formação online e 
tecnológica, mercado de trabalho, educação empreendedora e preparação 
para o mundo do trabalho.
doTaÇÃo orÇaMENTária
aÇÃo:
PTrES: 188211
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8211.0000
Plano interno: 21dEMG00316
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 1.000.000,00
fUNdaMENTo lEGal: art. 29 e 31 da lei federal n° 13.019/2014, altera-
da pela lei n°13.204/2015 e decreto Governamental nº 1.853/2017 que 
regulamenta a celebração de parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil.
A celebração do Termo de Fomento em epígrafe justifica-se ser realiza-
da sem chamamento público, visto que os recursos são provenientes de 
Emenda Parlamentar, constante na lei orçamentária do exercício de 2021, 
em conformidade ao disposto no art. 29 da lei federal n° 13.019/14, alte-
rada pela lei n° 13.204/15, conforme transcrição a seguir:
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art. 29. os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos 
decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os 
acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, 
em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a cele-
bração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento 
de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público 
observará o disposto nesta lei.
art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em 
razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quan-
do: (redação dada pela lei nº 13.204, de 2015)
ii - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso i do § 3o do art. 12 da lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da lei complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000. (incluído pela lei nº 13.204, de 2015)
JUSTificaTiVa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 
- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
o decreto Governamental nº 1.835/2017 estabeleceu em seu Parágrafo 
Único do art. 12 que os termos de colaboração ou de fomento que envol-
vam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentá-
rias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento 
público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto 
envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de 
compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo 
chamamento público observará o disposto na lei federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, e neste decreto.
Assim, de acordo com a especificidade da Lei 13.019/2014 quanto a ine-
xigibilidade do chamamento público, ato respaldado polo decreto federal 
8.726/2016, decreto Governamental nº 1.835/2017, a organização Social 
Grão Pará – oSGP encontra-se devidamente regular para execução do Pro-
jeto “ENcoNTroS - JUVENTUdE E MErcado dE TraBalHo – ampliando 
visões e potencializando objetivos”.
a formalização da parceria com a organização Social Grão Pará segue as 
normas e procedimentos estabelecidos em lei, possui capacidade técnica e 
operacional compatíveis com o objeto da parceria, dispondo de instalações, 
recursos humanos e condições de materiais adequados para o desenvolvi-
mento das atividades previstas na parceria.
o Plano de Trabalho proposto pela referida organização da sociedade civil 
foi devidamente analisado e aprovado.
Por fim, Julgo que o caso em apreço se coaduna à hipótese de inexigi-
bilidade de chamamento público, prevista no artigo 29 da lei federal nº 
13.019/2014 e no Parágrafo Único do art. 12 do decreto Governamental 
nº 1.835/2017.
Nestes termos dEclaro a iNEXiGiBilidadE do cHaMaMENTo PÚBlico 
para firmar parceria, por meio de TERMO DE FOMENTO com a ORGANI-
ZaÇÃo Social GrÃo Pará - oSGP, tendo como objeto a transferência 
de recursos no valor de r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme 
Plano de Trabalho anexo.
a forma de pagamento será mediante parcela única.
Publique-se de acordo com a legislação vigente.
Belém, 16 de novembro de 2021
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos - SEJUdH

Protocolo: 728960
terMo de FoMeNto Nº 006/2021
ProcESSo Nº 2021/1179601
fundamento legal: lei federal 13.019/2014
fomentadora: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS – SEJUdH, cNPJ/Mf nº 05.054.895/0001-60
fomentada: orGaNiZaÇÃo Social GrÃo Pará – oSGP
cNPJ Nº 07.373.317/0001-12, representado diretor - Presidente, Sr. aN-
TÔNio NaZarENo MarTiNS da SilVa, cPf 059,167,042-9.
oBJETo: Execução de 8 (oito) Encontros para a Juventude em 3 (três) 
municípios do Estado do Pará: ananindeua, Belém e Marituba, onde irá 
Promover por meio de discussões em torno de objetivos, formação online e 
tecnológica, mercado de trabalho, educação empreendedora e preparação 
para o mundo do trabalho.
dotação orçamentária:
aÇÃo:
PTrES: 188211
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8211.0000
Plano interno: 21dEMG00316
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 1.000.000,00
Vigência: a partir da data da assinatura até a data de 31/12/2021.
data da assinatura: 16/11/2021
ordenador: Sr. JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira - SEcrE-
Tário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 728954

JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLi-
co Para ceLeBrar Parceria atraVÉs de terMo de FoMeNto 
05/2021
ProcESSo: 2021/996012
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS - SEJUdH
coNVENENTE: iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo 
– iBdG - cNPJ Nº 15.279.114/0001-90
oBJETo: Execução do Projeto “cidadÃo iNforMado É o cidadÃo Sa-
BEdor dE SEUS dirEiToS E dEVErES” pelas cidades de Belém e todos os 
seus distritos, ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, 
Santa izabel do Pará e castanhal, através do qual irá desenvolver a cons-
cientização sobre os direitos Humanos e o exercício da cidadania.
doTaÇÃo orÇaMENTária
aÇÃo: 271283
PTrES: 188211
Plano interno: 21dEMG00263
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor Estimado: r$ 800.000,00 - (oitocentos mil reais)
Pré-empenho: 2021Nd01323
fUNdaMENTo lEGal: art. 29 e 31 da lei federal n° 13.019/2014, altera-
da pela lei n°13.204/2015 e decreto Governamental nº 1.853/2017 que 
regulamenta a celebração de parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil.
A celebração do Termo de Fomento em epígrafe justifica-se ser realiza-
da sem chamamento público, visto que os recursos são provenientes de 
Emenda Parlamentar, constante na lei orçamentária do exercício de 2021, 
em conformidade ao disposto no art. 29 da lei federal n° 13.019/14, alte-
rada pela lei n° 13.204/15, conforme transcrição a seguir:
art. 29. os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos 
decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os 
acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, 
em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a cele-
bração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento 
de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público 
observará o disposto nesta lei.
art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em 
razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quan-
do: (redação dada pela lei nº 13.204, de 2015)
ii - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso i do § 3o do art. 12 da lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da lei complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000. (incluído pela lei nº 13.204, de 2015)
JUSTificaTiVa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 
- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
o decreto Governamental nº 1.835/2017 estabeleceu em seu Parágrafo 
Único do art. 12 que os termos de colaboração ou de fomento que envol-
vam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentá-
rias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento 
público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto 
envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de 
compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo 
chamamento público observará o disposto na lei federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, e neste decreto.
Assim, de acordo com a especificidade da Lei 13.019/2014 quanto a ine-
xigibilidade do chamamento público, ato respaldado polo decreto federal 
8.726/2016, decreto Governamental nº 1.835/2017, a organização Social 
instituto Brasileiro de desenvolvimento e Gestão - iBdG encontra-se de-
vidamente regular para execução do Projeto “cidadÃo iNforMado É o 
cidadÃo SaBEdor dE SEUS dirEiToS E dEVErES”.
a formalização da parceria com o instituto Brasileiro de desenvolvimento 
e Gestão - iBdG segue as normas e procedimentos estabelecidos em lei, 
possui capacidade técnica e operacional compatíveis com o objeto da par-
ceria, dispondo de instalações, recursos humanos e condições de materiais 
adequados para o desenvolvimento das atividades previstas na parceria.
o Plano de Trabalho proposto pela referida organização da sociedade civil 
foi devidamente analisado e aprovado.
Por fim, Julgo que o caso em apreço se coaduna à hipótese de inexigi-
bilidade de chamamento público, prevista no artigo 29 da lei federal nº 
13.019/2014 e no Parágrafo Único do art. 12 do decreto Governamental 
nº 1.835/2017.
Nestes termos dEclaro a iNEXiGiBilidadE do cHaMaMENTo PÚBlico 
para firmar parceria, por meio de TERMO DE FOMENTO com o INSTITUTO 
BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo – iBdG, tendo como obje-
to a transferência de recursos no valor de r$ 800.000,00 (oitocentos mil 
reais), conforme Plano de Trabalho anexo. .
a forma de pagamento será mediante parcela única.
Publique-se de acordo com a legislação vigente.
Belém, 12 de novembro de 2021
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos - SEJUdH

Protocolo: 728967
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

diÁria
.

Portaria N° 374/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 16 de No-
VeMBro de 2021
Nome: lUÍS alBErTo PorTo alEiXo/ Matricula: n° 54182123/3/ car-
go: coordenador/ origem: Belém-Pa/ destino: Paragominas-Pa/ Período: 
29/11/2021 a 03/12/2021 /diárias: 4,5 (quatro e meia)/objetivo: acom-
panhar a equipe da Arcon-PA nas vistorias técnicas de fiscalização sobre as 
obras de energia elétrica do Programa de inclusão Socioeconômico – PiS.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 375/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 16 de No-
VeMBro de 2021
Nome: JoSÉ doS SaNToS GUiMarÃES/ Matricula:3254941/1/ cargo: 
MoToriSTa/ origem: Belém-Pa/destino: canaã dos carajás-Pa/ Período: 
17/11/2021 a 21/11/2021/ diárias:4,5(quatro e meia)/ objetivo: conduzir 
os servidores desta SEDEME ao município de Canaã dos Carajás, a fim de 
participarem do i Encontro Municipalista Sul e Sudeste.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 376/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 16 de No-
VeMBro de 2021
Nome: JoSÉ doS SaNToS GUiMarÃES/ Matricula:3254941/1/ cargo: Mo-
ToriSTa/ origem: Belém-Pa/destino: Marabá-Pa/ Período: 23/11/2021 a 
26/11/2021/ diárias:3,5(três e meia)/ objetivo: conduzir os servidores desta 
SEdEME ao município de Marabá, com o objetivo de realizarem vistorias técnicas 
às empresas 2ML e CORREIOS MERCÚRIO, as quais pleiteiam benefícios fiscais.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 377/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 16 de No-
VeMBro de 2021
Nome: EMErSoN fErrEira dE aSSiS/rG n° 2424069/ colaborador Eventual/ 
origem: Belém-Pa/ destino: castanhal-Pa/Período: 12/11/2021 a 15/11/2021/ 
diárias: 3,5 (três e meia)/objetivo: conduzir a servidora Zuleide rafaela Pimentel 
Barata ao município de castanhal, com o objetivo de representar a SEdEME nas 
ações do projeto SEdEME iTiNEraNTE na EXPofac 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 729078
Portaria N° 368/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 16 de No-
VeMBro de 2021
Nome:MarÍlia Maria MaUÉS da coSTa aMoriM/Matricu-
la:n°54189563/6/cargo: assessora de incentivos à Produção/origem:Be-
lém-Pa/destino:Benevides-Pa/Período: 17/11/2021 a 17/11/2021/diá-
rias:0,5 (meia)/objetivo: realizar visita à empresa l. ZEPPoNE, empreen-
dimento incentivado pelo Governo do Estado do Pará, para a inauguração 
da nova planta industrial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 369/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 16 de No-
VeMBro de 2021
Nome: rodriGo PiNTo dE MacEdo/ Matricula: n° 5938028/2 /cargo: 
Secretário de diretoria/ origem: Belém-Pa/ destino: São Paulo-SP/ Perío-
do: 19/11/2021 a 22/11/2021/ diaria:3,5 (três e meia)/ objetivo: acom-
panhar a Secretária adjunta na 16ª edição da Beauty fair, no Expor center 
Norte SP, espaço reservado ao estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 370/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 16 de No-
VeMBro de 2021
Nome: JoSÉ doS SaNToS GUiMarÃES/ Matricula:3254941/1/ cargo: Mo-
ToriSTa/ origem: Belém-Pa/destino: castanhal-Pa/ Período: 11/11/2021 
a 11/11/2021/ diárias:0,5(meia)/ objetivo: conduzir o Secretário de Esta-
do desta SEDEME, a fim de que participe da 52ª EXPOFAC.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 371/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 16 de No-
VeMBro de 2021
Nome: aNadÉlia diViNa SaNToS/ Matricula: n° 80845496/3/ cargo: SE-
crETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/ origem: Belém-Pa/des-
tino: castanhal-Pa/Período: 11/11/2021 a 11/11/2021/ diárias:0,5 (meia)/
objetivo: se fazer presente no stand da Secretaria na 52ª EXPofac.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Portaria N° 372/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 16 de No-
VeMBro de 2021
Nome: rodriGo PiNTo dE MacEdo/ Matricula: n° 5938028/2 /cargo: 
Secretário de diretoria/ origem: Belém-Pa/ destino: castanhal-Pa/ Pe-
ríodo: 12/11/2021 a 12/11/2021/ diaria:0,5 (meia)/ objetivo: se fazer 
presente no stand da Secretaria na 52ª EXPofac.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 373/2021 – daF/sedeMe - BeLÉM, de 16 de No-
VeMBro de 2021
Nome: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior/ Matricula: 
5251788/3/ cargo: SEcrETário dE ESTado/ origem: Belém-Pa/destino: 
canaã dos carajás-Pa/ Período: 18/11/2021 a 20/11/2021/ diárias:2,5(-
duas e meia)/ objetivo: participar do i Encontro Municipalista Sul e Sudes-
te em canaã dos carajás.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 728862

.

.

oUtras MatÉrias
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resoLUÇÃo Nº 018, de 27 de oUtUBro de 2021.
Concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela 
empresa PoliMiX coNcrETo lTda.
a coMiSSÃo da PolÍTica dE iNcENTiVoS ao dESENVolViMENTo Socio-
EcoNÔMico do ESTado do Pará, no exercício de suas atribuições legais;
considerando o disposto na lei n.º 6.913, de 3 de outubro de 2006, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em Geral;
considerando o disposto no decreto n.º 2.490, de 6 de outubro de 2006, 
que aprova o regulamento da lei n.º 6.913, de 3 de outubro de 2006, 
que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em Geral;
considerando as deliberações da comissão da Política de incentivos ao de-
senvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, na 2ª reunião ordinária 
do Plenário, realizada em 27 de outubro de 2021;
considerando o Processo SEdEME n.º 2021/751671, de 08 de julho de 2021,
r E S o l V E:
art. 1º fica concedido crédito presumido no percentual de 75% (setenta 
e cinco por cento), calculado sobre o débito do imposto sobre operações 
relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS inci-
dente nas saídas internas e interestaduais dos produtos fabricados neste 
Estado pela empresa PoliMiX coNcrETo lTda., inscrita no cadastro de 
contribuintes do icMS sob o nº 15.743.335-8, vedado o aproveitamento 
de quaisquer créditos fiscais, devendo, inclusive, ser estornado qualquer 
resíduo de crédito, ainda que a empresa efetue saídas para o exterior.
 § 1º a Nota fiscal, na respectiva operação, será emitida pela alíquota 
estabelecida para cada caso, observado os critérios de cálculo previstos na 
legislação estadual.
 § 2º as Notas fiscais de Saída serão escrituradas no livro registro de Saída 
normalmente, utilizando-se a coluna “operações com débito do imposto”.
 § 3º a apropriação do crédito presumido far-se-á diretamente no livro 
registro de apuração do icMS, no campo “outros créditos”, seguida da 
observação: “crédito Presumido, conforme resolução n.º 018, de 27 de 
outubro de 2021.”
 § 4º a apuração do imposto devido dos produtos de que trata o caput 
deste artigo deverá ser efetuada em separado das demais mercadorias não 
beneficiadas por esta Resolução.
art. 2º fica diferido o pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS, incidente nas 
aquisições em operações internas, interestaduais e de importação, de má-
quinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado da empresa Poli-
MiX coNcrETo lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob 
o nº 15.743.335-8:
 § 1º o diferimento de que trata este artigo será concedido, em cada caso, 
por despacho do Secretário de Estado da fazenda, mediante requerimento 
instruído, obrigatoriamente, com cópia das Notas fiscais das máquinas e 
equipamentos e atestado emitido pela Secretaria operacional da comissão 
da Política de incentivos.
 § 2º O benefício fiscal de que trata este artigo não terá efeito retroativo em rela-
ção às máquinas e equipamentos adquiridos antes da vigência desta resolução.
 § 3º o imposto diferido de que trata este artigo será recolhido, engloba-
damente, na subsequente saída tributada do produto.”
art. 3º o tratamento tributário previsto nesta resolução poderá ser revo-
gado e todos os seus efeitos serão considerados nulos, tornando-se devido 
o imposto corrigido monetariamente e acrescido das penalidades legais, na 
hipótese de descumprimento:
 i - da legislação que rege a matéria;
ii - das metas constantes do Projeto da empresa aprovadas pela comissão da 
Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 4º fica estabelecido que qualquer alteração no projeto aprovado, por 
meio desta resolução, deverá ser previamente comunicada e submetida à 
aprovação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará, na forma de projeto de revisão, sob pena 
de serem aplicadas as penalidades estabelecidas na legislação.
 art. 5º fica atribuído à Pessoa Jurídica o dever de comunicar qualquer 
alteração no quadro societário, forma de constituição societária ou outra 
alteração pertinente, cuja eficácia do ato, para efeitos da continuidade da 
fruição do benefício fiscal ou financeiro, está condicionada à ulterior apro-
vação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioe-
conômico do Estado do Pará.
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 § 1º ressalvada a possibilidade de revisão em caso de dolo ou fraude ou 
incompatibilidade com o benefício concedido, mediante contraditório e am-
pla defesa, considera-se tacitamente aprovada a alteração após 06(seis) 
meses da comunicação formal à comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
 § 2º a aprovação da alteração pela comissão da Política de incentivos 
ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará não prejudica a 
vigência do benefício.
art. 6º a empresa PoliMiX coNcrETo lTda., inscrita no cadastro de 
Contribuintes do ICMS sob o nº 15.743.335-8, fica obrigada, a partir da 
publicação desta resolução, a cumprir as exigências dispostas no art. 8º 
do decreto n.º 2.490/2006, junto ao Banco do Estado do Pará - BaNPará, 
comprovando seu cumprimento por meio da apresentação do atestado de 
idoneidade, semestralmente, à comissão da Política de incentivos.
art. 7º a empresa PoliMiX coNcrETo lTda., inscrita no cadastro de con-
tribuintes do ICMS sob o nº 15.743.335-8, fica obrigada a fixar, em frente 
à instalação física de seu empreendimento, placa de promoção e divulga-
ção, conforme modelo aprovado pela comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 8º a empresa PoliMiX coNcrETo lTda., inscrita no cadastro de con-
tribuintes do ICMS sob o nº 15.743.335-8, deverá especificar em suas em-
balagens a frase “Produzido no Pará”, conforme aprovado pela comissão da 
Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, produzindo efeitos por 12 (doze) anos, condicionado ao 
que estabelece a lei complementar federal nº 160, de 7 de agosto de 2017.
Sala de reuniões da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimen-
to Socioeconômico do Estado do Pará, em 27 de outubro de 2021.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior
Presidente da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará

Protocolo: 728805
resoLUÇÃo Nº 020, de 27 de oUtUBro de 2021.
Concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela 
empresa fErTZ fErTiliZaNTES lTda.
a coMiSSÃo da PolÍTica dE iNcENTiVoS ao dESENVolViMENTo Socio-
EcoNÔMico do ESTado do Pará, no exercício de suas atribuições legais;
considerando o disposto na lei n.º 6.913, de 3 de outubro de 2006, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em Geral;
considerando o disposto no decreto n.º 2.490, de 6 de outubro de 2006, 
que aprova o regulamento da lei n.º 6.913, de 3 de outubro de 2006, 
que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em Geral;
considerando as deliberações da comissão da Política de incentivos ao de-
senvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, na 2ª reunião ordinária 
do Plenário, realizada em 27 de outubro de 2021;
considerando o Processo SEdEME n.º 2021/790109, de 20 de junho de 2021,
r E S o l V E:
art. 1º fica diferido o pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS incidente nas 
importações do exterior das matérias primas destinados ao processo pro-
dutivo da fErTZ fErTiliZaNTES lTda., inscrita no cadastro de contribuin-
tes do icMS sob o nº 15.740.527-3, desde que o desembaraço aduaneiro 
ocorra em território paraense.
Parágrafo único. o imposto diferido de que trata este artigo será recolhido, 
englobadamente, na subsequente saída tributada dos produtos fabricados 
pela empresa no Estado.
art. 2º ficam isentas do pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS, as operações de 
saídas internas dos produtos fabricados pela empresa fErTZ fErTiliZaNTES 
lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.740.527-3.
art. 3º fica concedido crédito presumido no percentual de 90% (noventa 
por cento), calculado sobre o débito do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS incidente nas 
saídas interestaduais dos produtos fabricados neste Estado pela empre-
sa fErTZ fErTiliZaNTES lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do 
icMS sob o nº 15.740.527-3, vedado o aproveitamento de quaisquer cré-
ditos fiscais, devendo, inclusive, ser estornado qualquer resíduo de crédito, 
ainda que a empresa efetue saídas para o exterior.
 § 1º a Nota fiscal, na respectiva operação, será emitida pela alíquota 
estabelecida para cada caso, observado os critérios de cálculo previstos na 
legislação estadual.
 § 2º as Notas fiscais de Saída serão escrituradas no livro registro de Saída 
normalmente, utilizando-se a coluna “operações com débito do imposto”.
 § 3º a apropriação do crédito presumido far-se-á diretamente no livro 
registro de apuração do icMS, no campo “outros créditos”, seguida da 
observação: “crédito Presumido, conforme resolução n.º 020, de 27 de 
outubro de 2021.”
 § 4º a apuração do imposto devido dos produtos de que trata o caput 
deste artigo deverá ser efetuada em separado das demais mercadorias não 
beneficiadas por esta Resolução.
art. 4º fica diferido o pagamento do imposto sobre operações relativas à 
circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte inte-
restadual e intermunicipal e de comunicação - icMS, incidente nas aquisições 
em operações internas, interestaduais e de importação, de máquinas e equi-
pamentos destinados ao ativo imobilizado da empresa fErTZ fErTiliZaNTES 
lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.740.527-3:
 § 1º o diferimento de que trata este artigo será concedido, em cada caso, 
por despacho do Secretário de Estado da fazenda, mediante requerimento 
instruído, obrigatoriamente, com cópia das Notas fiscais das máquinas e 

equipamentos e atestado emitido pela Secretaria operacional da comissão 
da Política de incentivos.
 § 2º O benefício fiscal de que trata este artigo não terá efeito retroativo em rela-
ção às máquinas e equipamentos adquiridos antes da vigência desta resolução.
 § 3º o imposto diferido de que trata este artigo será recolhido, engloba-
damente, na subsequente saída tributada do produto.”
art. 5º o tratamento tributário previsto nesta resolução poderá ser revo-
gado e todos os seus efeitos serão considerados nulos, tornando-se devido 
o imposto corrigido monetariamente e acrescido das penalidades legais, na 
hipótese de descumprimento:
 i - da legislação que rege a matéria;
ii - das metas constantes do Projeto da empresa aprovadas pela comissão da 
Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 6º fica estabelecido que qualquer alteração no projeto aprovado, por 
meio desta resolução, deverá ser previamente comunicada e submetida à 
aprovação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará, na forma de projeto de revisão, sob pena 
de serem aplicadas as penalidades estabelecidas na legislação.
 art. 7º fica atribuído à Pessoa Jurídica o dever de comunicar qualquer 
alteração no quadro societário, forma de constituição societária ou outra 
alteração pertinente, cuja eficácia do ato, para efeitos da continuidade da 
fruição do benefício fiscal ou financeiro, está condicionada à ulterior apro-
vação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioe-
conômico do Estado do Pará.
 § 1º ressalvada a possibilidade de revisão em caso de dolo ou fraude ou 
incompatibilidade com o benefício concedido, mediante contraditório e am-
pla defesa, considera-se tacitamente aprovada a alteração após 06(seis) 
meses da comunicação formal à comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
 § 2º a aprovação da alteração pela comissão da Política de incentivos 
ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará não prejudica a 
vigência do benefício.
art. 8º a empresa fErTZ fErTiliZaNTES lTda., inscrita no cadastro de 
Contribuintes do ICMS sob o nº 15.740.527-3, fica obrigada, a partir da 
publicação desta resolução, a cumprir as exigências dispostas no art. 8º 
do decreto n.º 2.490/2006, junto ao Banco do Estado do Pará - BaNPará, 
comprovando seu cumprimento por meio da apresentação do atestado de 
idoneidade, semestralmente, à comissão da Política de incentivos.
art. 9º a empresa fErTZ fErTiliZaNTES lTda., inscrita no cadastro de 
Contribuintes do ICMS sob o nº 15.740.527-3, fica obrigada a fixar, em 
frente à instalação física de seu empreendimento, placa de promoção e 
divulgação, conforme modelo aprovado pela comissão da Política de incen-
tivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 10. a empresa fErTZ fErTiliZaNTES lTda., inscrita no cadastro de 
Contribuintes do ICMS sob o nº 15.740.527-3, deverá especificar em suas 
embalagens a frase “Produzido no Pará”, conforme aprovado pela comis-
são da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Es-
tado do Pará.
  art. 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, produzindo efeitos por 15 (quinze) anos, condicionado ao 
que estabelece a lei complementar federal nº 160, de 7 de agosto de 2017.
Sala de reuniões da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimen-
to Socioeconômico do Estado do Pará, em 27 de outubro de 2021.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior
Presidente da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará

Protocolo: 728796

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº 038/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: HUB 358 GESTÃo E dESENVolViMENTo dE NEGÓcioS So-
ciEdadE UNiPESSoal liMiTada. - cNPJ n.º 37.568.043/0001-88
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-
de-obra de profissional desenhista projetista, sob demanda, para elabora-
ção de desenhos e outros documentos técnicos de engenharia correlatos 
às operações e atividades da coNTraTaNTE, conforme Memorial descritivo 
Md.000.000.GEP.004 – rev. 2.
Vigência: 12 (doze) meses
Modalidade: contratação direta por dispensa de licitação com base no 
art. 29, inciso i, da lei 13.303/16 – Processo administrativo nº 038/2021.
data de assinatura: 12 de novembro de 2021.
Valor Global Estimado: r$ 45.855,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e 
cinquenta e cinco reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
foro: Belém/Pa.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado.
Pela contratada: fábio Sampaio Bordin

Protocolo: 729186
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eXtrato de coNtrato Nº 037/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: TErra lTda. cNPJ n.º 04.015.340/0001-47
objeto: contratação de empresa especializada para elaboração de Plano 
de controle ambiental (Pca) visando a obtenção de licença de instalação 
para implantação da rede de distribuição de Gás Natural e Estação de re-
gulagem de Pressão e Medição no Município de Barcarena-Pa, conforme 
Memorial descritivo 002.000.GEP.009 – rev 0
Vigência: 6 (seis) meses
Modalidade: contratação direta por dispensa de licitação com base no 
art. 29, inciso i, da lei 13.303/16 – Processo administrativo nº 037/2021.
data de assinatura: 12 de novembro de 2021.
Valor Total: r$ 66.126.10 (sessenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e 
dez centavos).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
foro: Belém/Pa.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado.
Pela contratada: daniel Meninéa Santos

Protocolo: 729277

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 130/2021 – rH/daF
Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL
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: 2021/1038986,r E S o l V E:
dESiGNar a colaboradora aMaNda KaroliNa SaNToS doS SaNToS, 
matrícula 5922869/3, ocupante do cargo de Gerente de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, como fiscal do contrato abaixo relacionado, e como su-
plente o colaborador lUcaS cESar PaNToJa doS SaNToS, Gerente de Pa-
trimônio e Serviços Gerais, matrícula 5900870/2, a contar de 08/11/2021.

Nº do contrato contratado
022/2021 S.o.S SErViÇoS oPEracioNaiS dE SaNEaMENTo lTda

registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 12 de novembro de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 728882

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 022/2021
EXErcÍcio: 2021 | ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2021/1038986 | coTa-
ÇÃo ElETrÔNica Nº 010/2021.
coNTraTada: S.o.S SErViÇoS oPEracioNaiS dE SaNEaMENTo lTda., 
inscrita no cNPJ nº 34.623.926/0001-55, com sede na avenida conselhei-
ro furtado, nº 3843, Bairro Guamá, cEP nº 66073-160, Belém/Pa.
oBJETo: Prestação dos serviços de controle sanitário integrado de pragas e 
vetores urbanos englobando: desinsetização, desratização, descupinização, 
combate a animais peçonhentos, serviços de sanitização e controle sanitário/
higienização em caixa d’água e cisterna de água em aço inoxidável, nas de-
pendências do prédio da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - 
codEc, compreendendo suas áreas internas e externas. | fUNdaMENTaÇÃo: 
artigo 29, ii, da lei nº 13.303/2016 e do artigo 68 rilc da codEc.
Valor: r$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 08/11/2021 | ViGÊNcia: 12 (doze) meses.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar – PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 728693

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 233/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 16 de no-
vembro de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do 
Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, 
inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o 
decreto governamental publicado no doE n° 34.631 de 08 de julho de 2019.
origem: Belém.
destino: curionópolis, Marabá, Paragominas, Parauapebas e redenção.
Objetivo: realizar fiscalização em objetos regulamentados e serviços de 
recarga de extintor e reforma de pneus.

Servidores: JorGE alaN fErrEira da SilVa/ Matrícula: 36 – Valor: r$ 7.477,47.
PEdro PrESTES dE BriTo JÚNior/ Matrícula: 266 – Valor: r$ 7.477,47.
Período: 16/11 a 17/12/2021 – 31,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 728917

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 232/2021, GaB/iMetroParÁ, 10 de novembro de 2021.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994.
rESolVE:
art. 1º– coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servido-
res abaixo relacionados:

MaT. SErVidor (a) PErÍodo aQUi-
SiTiVo PErÍodo dE GoZo

253 aNdErSoN clEYToN BarBoSa 18/05/2020/2021 15/12/2021 a 
13/01/2022

012 aUGUSTo SÉrGio MorEira da coSTa 01/02/2019/2020 20/12/2021 a 
18/01/2022

008 caNUTo corrEa MarQUES 01/01/2020/2021 20/12/2021 a 
18/01/2022

014 HErlY MorEira da coSTa 04/09/2019/2020 20/19/2021 a 
18/01/2022

269 JErdErSoN MorEira dE SENa 16/08/2020/2021 27/12/2021 a 
25/01/2020

025 JoÃo BENTES fariaS 01/08/2017/2018 20/12/2021 a 
18/01/2022

251 JoSÉ JorGE BENdElaK MaToS 17/05/2020/2021 01/12/2021 a 
30/12/2021

015 JoSUÉ MarTiNS da coSTa 01/03/2020/2021 20/12/2021 a 
18/01/2022

258 lUiZ PaUlo PErEira MoNTEiro 01/06/2020/2021 20/12/2021 a 
18/01/2022

266 PEdro PrESTES dE BriTo JÚNior 20/06/2019/2020 20/12/2021 a 
18/01/2022

279 roBErTa MoraES GoMES WaNdErlEY 14/06/2019/2020 20/12/2021 a 
18/01/2022

art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 10 de novembro de 2021.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 728708

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria Nº 285/2021 de 04/11/2021, pu-
blicada no diÁrio oFiciaL do estado Nº 34.759 em 08/11/2021, 
sob Protocolo: 725069, conforme processo 2021/1232507. ciLeNe 
Moreira saBiNo de oLiVeira - Presidente.

Protocolo: 728703

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 848/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1289294, de 11/11/2021 
– coSG/SEdoP;
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r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor WalMicK riBEiro GoMES, matrícula nº. 
57221451/2, ocupante do cargo de Secretário de Gabinete, para respon-
der pelo cargo de coordenador, no período de 20/01/2022 a 18/02/2022 
(30 dias), com ônus para esta SEdoP, em razão do titular o servidor aNil-
ToN Marcio dE SoUZa SaNToS, matrícula nº. 57201188/1, está usu-
fruindo do gozo de férias.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 729037

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº. 840/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021.
PUBlicada No doE Nº. 34.766, dE 16/11/2021.
onde se lê:
i - coNcEdEr, no período de 03/01/2022 a 02/02/2022, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares ao servidor carloS aUGUSTo dE JESUS Ta-
VarES, matrícula nº 57207732/1, cargo/função: Técnico em Gestão de 
infraestrutura-arquiteto, referente ao Período aquisitivo 04/11/2020 a 
03/11/2021.
Leia-se:
i - coNcEdEr, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares ao servidor carloS aUGUSTo dE JESUS Ta-
VarES, matrícula nº 57207732/1, cargo/função: Técnico em Gestão de 
infraestrutura-arquiteto, referente ao Período aquisitivo 04/11/2020 a 
03/11/2021.

Protocolo: 728978
errata de Portaria
Portaria Nº. 821/2021, de 09 de NoVeMBro de 201.
PUBlicada No doE Nº. 34.762, dE 11/11/2021.
onde se lê:

6661/1 Paulo francinette alves Técnico em Gestão de infraes-
trutura – Engenheiro civil

15/01/2021 
a 14/01/2022

17/01/2022 a 
15/02/2022

Leia-se:

6661/1 Paulo francinette Marques Técnico em Gestão de infraes-
trutura – Engenheiro civil

15/01/2021 
a 14/01/2022

17/01/2022 a 
15/02/2022

Protocolo: 728997

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

terMo de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, no 
uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 49 da lei federal Nº 
8.666/93 resolve rEVoGar o procedimento licitatório discriminado abaixo, 
conforme solicitação do gabinete do Secretário adjunto de Gestão e de-
senvolvimento Urbano, levando em consideração a celebração do convênio 
nº 032/2021, objetivando a transferência de recurso para a construção do 
centro poliesportivo ayrton Senna celebrados entre a Secretaria de de-
senvolvimento Urbano e obras Públicas e a Prefeitura Municipal de Porto 
de Moz, uma vez que nesta secretaria existe um processo licitatório, na 
modalidade concorrência Pública com o mesmo objeto, ocasionando du-
plicidade do mesmo.
rEVoGar a presente licitação nestes Termos.
Processo nº: 2020/547857
licitação nº: 012/2021
Modalidade: coNcorrENcia PÚBlica
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para coNSTrUÇÃo do cENTro PoliESPorTiVo aYrToN SENNa, no Mu-
nicípio de Porto de Moz, neste Estado, conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexos.
 Publique-se.
Belém, 16 de novembro de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras públicas

Protocolo: 729148

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 22/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Muaná – cNPJ 05.105.200/0001-22
objeto: Elaboração e/ou revisão de instrumentos Urbanísticos.
Vigência: 12/11/2021 a 12/11/2022
foro: Justiça Estadual do Pará
data da assinatura: 12/11/2021
responsável pela Entidade:
Eder azevedo Magalhães
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 728825

.

diÁria
.

Portaria Nº. 849/2021, de 16 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 2021/1303233 de 16/11/2021 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral ao município de canaã dos carajás/Pa.
dESTiNo: canaã dos carajás/Pa.
diária: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 17 a 20/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 729271

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 16/2021
objeto: fornecimento de 01 (um) unidade de Medidor Multiparâmentro, 
unidade de medida: Pc, marca: aKSoN, modelo aK88.
data de assinatura: 11.11.2021
Valor Global: r$3.514,00 (três mil e quinhentos e quatorze reais).
fundamentação: art. 29, inciso ii da lei n° 13.303/2016 e art. 71, inciso 
ii do regulamento interno de licitações e contratos da coSaNPa – rilc.
contratada: Tiago de azevedo lima Maq e Equp. cNPJ: 37.641.908/0001-94.
diretor de operações: diego Benitah Batista.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 728880
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 17/2021
objeto: fornecimento de 01 (um) unidade de fotocolorímetro aT 10P al-
faKiT Portatil.
data de assinatura: 11.11.2021
Valor Global: r$3.520,00 (três mil e quinhentos e vinte reais).
fundamentação: art. 29, inciso ii da lei n° 13.303/2016 e art. 71, inciso 
ii do regulamento interno de licitações e contratos da coSaNPa – rilc.
contratada: Paratec comercial lTda. cNPJ: 05.647.306/0001-58.
diretor de operações: diego Benitah Batista.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 728881

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo aMiGÁVeL do coNtrato Nº 38/2021
objeto: rescisão amigável do contrato n° 38/2021, a partir do dia 21.09.2021, 
cujo objeto é a prestação de serviços de atendimento ao público e apoio admi-
nistrativo nas lojas de atendimento ao público na coSaNPa.
data da assinatura: 21/09/2021.
contratada: T S J Telemarketing EirEli. cNPJ: 07.567.687/0001-90.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 728883

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo rdc nº 06/2021
oBJETo: constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 
de engenharia para execução de Serviços de construção de 336 Unidades 
Habitacionais no conjunto residencial liberdade iii, localizado no campus 
iii da Universidade federal do Pará-UfPa, entre a Marginal do igarapé do 
Tucunduba e avenida Perimetral, no Município de Belém-Pa.
Modalidade de licitação: rdc Nº 06/2021
daTa da aBErTUra: 13.12.2021, às 09h (nove) horas
local: Sala de licitações da coHaB/Pa, sito na Passagem Gama Malcher 
nº 361, Souza – Belém/Pa.
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Valor do EdiTal: Grátis, disponibilizado no sitio da companhia, por meio 
do endereço eletrônico – http://www.cohab.pa.gov.br/editais-2021 ou na 
assessoria de licitação da coHaB/Pa, por meio de cd ou pen drive
doTaÇÃo orçamentária: 16.482.1489.7642, fEHiS
foNTES: 0171/0371/6101/0101-Natureza da despesa: 449051
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
lígia dos Santos Neves
Presidente da cPl
data da assinatura: 16.11.2021

Protocolo: 728696

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 523 de 09 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do PaE nº 2021/735336.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor JoÃo lUiZ diaS alBUQUErQUE, identidade fun-
cional nº 57196791, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro civil, na 
qualidade de fiscal, e o servidor alEMar diaS rodriGUES JÚNior, iden-
tidade funcional nº 6403036, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro 
Civil, na qualidade de Auxiliar de Fiscal, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato nº 027/2021, que entre si celebram a SEcrETaria 
dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiS-
SioNal E TEcNolÓGica - SEcTET, e a EMPrESa coNSTrUTora SiNar-
co lTda EPP, que tem como objeto contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com 
aquisição de equipamentos, conforme condições, quantidades estimadas e 
exigências estabelecidas neste instrumento, visando atender as necessida-
des da SEcTET, no âmbito das Unidades Escolares situadas no estado do 
Pará e da sua Sede administrativa, atendendo assim o interesse público, 
conforme especificações e condições comerciais constantes do anexos I e 
ii da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS n° 002/2021.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução da referido contrato devendo tomar providências para a regu-
larização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 09 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado
*Republicada por conter incorreções no Diário Oficial do Estado nº 34.761, 
de 10/11/2021.

Protocolo: 729233

.

.

errata
.

Fica retificado na PORTARIA nº 534 de 12 de novembro de 2021, 
publicada no doe nº 34.766 do dia 16/11/2021.
onde se lê: [...] no período de 29/11 a 03/12/2021...
Leia-se: [...] no período de 28/11 a 02/12/2021...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 16 de novembro de 2021.

Protocolo: 729073

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 012/2021 – 
sectet/PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do PiriÁ
coNVÊNio dE cooPEraÇÃo TÉcNica Nº 012/2021
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo 
realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos 
necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identifi-
cadas de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a 
oferta de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades 
definidos em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tec-
nológico, ensino médio técnico, os itinerários profissionais, certificação 
por competência profissional, formação inicial e continuada e qualificação 
profissional no âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – 
Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado 
forma Pará no município de cachoeira do Piriá, região de integração rio 
caeté, no estado do Pará.
Valor: Não haverá repasse de recursos entre os partícipes.
data de assinatura: 16/11/2021
início da Vigência: 16/11/2021

Término da vigência: 15/11/2026
foro: Belém
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica- SEcTET. (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá (cNPJ nº 01.612.360/0001-07)
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 729056

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 535 de 12 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 2021/1295316;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor HarlEY cHriSTiaN alVES MaTiaS, identidade 
funcional nº 5900176/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços ope-
racionais, cPf Nº 616.351.622-20, lotado na diretoria de administração e 
finanças – daf, Suprimento de fundos no valor de r$ r$ 3.600,00 (três 
mil e seiscentos reais), o qual deverá observar as classificações orçamen-
tárias abaixo:

Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
8338 0101 339030  r$ 2.000,00
8338 0101 339036 r$ 1.000,00
8338 0101 339039  r$ 600,00

 ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 20 
(vinte) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para presta-
ção de contas, 10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido 
para aplicação dos recursos, a fim de atender as necessidades de atendimento 
de despesas eventuais de pequenos vultos do prédio desta SEcTET.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 728811

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 537 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 2021/1282469.
 r E S o l V E:
i – autorizar o servidor HarlEY cHriSTiaN alVES MaTiaS, identidade 
funcional nº 5900176/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços ope-
racionais, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, a viajar 
ao município de Goianésia - Pa, no período de 15 a 18/11/2021, que con-
duzirá um colaborador eventual ao referido município, que participará da 
realização da aula inaugural do curso de agronomia, do forma Pará, no 
município de Goianésia ,visita à turma de Engenharia civil, existente no 
município desde 2019 e entrevista em rádio local com o intuito da divulga-
ção do programa forma Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três 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: 728808
 Portaria Nº 536 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 2021/1247467.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade fun-
cional nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf a viajar aos municípios de ourém – Pa 
e Ulianópolis - Pa, nos dias de 08.11 e 09.11.2021, que conduzirá os co-
laboradores Eventuais para participar da abertura dos cursos do projeto 
forMa Pará pela Ufra nos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 11 de novembro de 2021.
 adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 728814
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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 
funcional nº 5945910/2, ocupante do cargo de diretor, a viajar aos mu-
nicípios de  Marabá-Pa, Sapucaia-Pa e Xinguara-Pa, no período de 18 a 
20/11/2021, com o objetivo de representar o Secretário carlos Edilson 
de Almeida Maneschy na aula inaugural do curso de fibra óptica e reunião 
com a Prefeitura de Governo e agricultura e desenvolvimento Econômico, 
e com os prefeitos de Sapucaia e Xinguara.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas 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
*Republicada por conter incorreções no Diário Oficial do Estado nº 34.764, 
de 12/11/2021.

Protocolo: 729020
 Portaria Nº 538 de 12 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1294981;
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade 
funcional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária adjunta, lotada 
na SEcad, fErNaNda lariSSa GraiM MEllo, identidade funcional nº 
5892828/3, ocupante do cargo de assessor de comunicação, a viajar ao 
Distrito de Mosqueiro,  no dia 18/11/2021, a fim de participarem/promo-
verem aula inaugural do curso de licenciatura em computação, ofertado 
pelo programa forMa Pará em parceria com a Ufra, e BENiGNo iSraEl 
QUEiroZ filGUEiraS, identidade funcional nº 54194570/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá as servidoras ao referido distrito.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1/2 (meia) diária as 
servidoras 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, Profis-
sional e Tecnológica, em 12 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 729252

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

HoMoLoGaÇÃo do resULtado da etaPa de eXecUÇÃo do edi-
taL 002/2020 – startUP ParÁ
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 
24 de julho de 2017, e alterações posteriores, resolve publicar a HoMo-
loGaÇÃo do rESUlTado da ETaPa dE EXEcUÇÃo do EdiTal 002/2020 
– STarTUP Pará. 

ModaLidade aceLeraÇÃo
Classifi-
cação Participante

1º otimize Seus Negócios/Vitor Pinheiro alves
2º focatec Soluções e desenvolvimento/Elimar Pinheiro Xavier
3º inteceleri labs Tecnologia/Walter dos Santos oliveira Júnior
4º Medbolso Software/Ernani de oliveira Sales
5º Jambulabs Software/Marcelo rocha de Sá
6º Navtech Solutions/rhuan fracalossi Melo
7º Bioactive inovações e Pesquisas/Maria cristina andrade Saiani
8º Notifica Direto/Willys do Socorro Almeida de Campos
9º Brflor consultoria em Sistemas de informação/Sabrina Brasil freitas
10º amazon Tech/Elionai Gomes de almeida Sobrinho
11º Pague direto/Klerysson alfaia damasceno
12º liovitta/Hugo leonardo crisóstomo Salgado

13º copinho do bem/antônio alex Prado lobato
14º Sinimbu/Tatiana Sinimbu lima

desis-
tência Vivá/Marcus Souza

 

ModaLidade NoVos NeGÓcios 
Classifi-
cação Participante

1º Jonas cunha da Silva/Biomimética
2º Wilson antônio ferreira costa/agro Katu
3º Gabriela Bianchi dos Santos/Mahá Biocosméticos
4º Kátia Maki omura/Memory life
5º Walace Gomes leal/Neuroprotect
6º ingrid Monique oliveira Telles/Ver-o-fruto
7º Washington ferreira Nascimento filho/Unaí
8º oscar Bruno Maciel de abreu/Estação inteligente de Monitoramento de Poluição
9º Mauro antônio cavaleiro de Macedo rodrigues/iamazon
10º Gilberto luís Sousa da Silva/radar Naval
11º Gabriel lisboa Brito/fluxo
12º aline Paes Teixeira/farma floresta
13º Paula alice cruz Paiva reis/camarajoara

desistência Eduarda dariane lugarinho ribeiro
desistência Weverton Sérgio Sousa Barros

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 16 de novembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
 diretor–Presidente

Protocolo: 729300

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 536, de 12 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa 
dE SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 
22/11/2021 a 26/11/2021, à MaraBá-Pa./BElÉM/roNdoN do Pará/
aBEl fiGUEirEdo/MaraBá-Pa, para TraNSPorTar EQUiPaMENToS 
daNificadoS E liBErar ESPaÇo Na EdÍcUla ET MaraBá, rEViSÃo 
do VEÍcUlo E EfETUar SUrVEY ProJETo WEBEScola-SEdUc. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 537, de 12 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa 
dE SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 
18/11/2021 a 20/11/2021, à MaraBá-Pa/GoiaNÉSia/JacUNdá/MaraBá-
Pa, para SUrVEY ProJETo WEBEScola - SEdUc. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 538, de 12 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) HaMilToN fEiToSa dE liMa, aNaliSTa dE 
SiaTEMaS - rESPoNSáVEl NÚclEo SaNTarÉM, matrícula 8080356 - 1, 
15/11/2021 a 20/11/2021, à SaNTarÉMPa/alENQUEr/SaNTarÉM-Pa, 
para iMPlaNTaÇÃo da roTa fiNal dWdM (ProJETo iSolUX) No TrEcHo 
dE JUrUParÍ X Vila caMBUrÃo EM alENQUEr. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 539, de 12 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) lEoNardo MEdEiroS da SilVa, Técnico 
de Telecomunicação, matrícula 73318, 17/11/2021 a 20/11/2021, à 
Belém-Pa/Macapá- amapá/Belém-Pa, para comissionamento e testes 
para ativação de link de fibra dWdM entre MacaPá e MoNTE doUrado 
em almeirim. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 541, de 12 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) doUGlaS MaGalHÃES dE araÚJo, analista 
de Telecomunicação, matrícula 73407, 17/11/2021 a 20/11/2021, à 
Belém-Pa/Macapá- amapá/Belém-Pa, para comissionamento e testes 
para ativação de link de fibra dWdM entre MacaPá e MoNTE doUrado 
em almeirim. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 542, de 12 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /
divisão de infovias digitais, matrícula 73394, 17/11/2021 a 20/11/2021, 
à Belém-Pa/Macapá- amapá/Belém-Pa, para comissionamento e testes 
para ativação de link de fibra dWdM entre MacaPá e MoNTE doUrado 
em almeirim. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
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Portaria Nº 543, de 12 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa 
dE SUPorTE, matrícula 73170 , 12/11/2021 a 14/11/2021, à Belém-Pa/
Vigia/Belém-Pa, para Manutenção corretiva nos Sites de Telecomunicações.
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 544, de 12 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 12/11/2021 a 14/11/2021, 
à Belém-Pa/Vigia/Belém-Pa, para Manutenção corretiva nos Sites de 
Telecomunicações. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 546, de 12 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 12/11/2021 a 14/11/2021, 
à Belém-Pa/Vigia/Belém-Pa, para Manutenção corretiva nos Sites de 
Telecomunicações. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 547, de 16 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) GUSTaVo BEZErra da coSTa, diretor, 
matrícula 73.354, 17/11/2021 a 19/11/2021, à São Paulo-SP/Belém-Pa, 
para 132º rfdTEs - reunião do fórum de diretores Técnicos da aBEP-
Tic. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 548, de 16 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) JoHNES liMa da SilVa, analista de rede, 
matrícula 73432, 13/11/2021 a 13/11/2021, à Belém-Pa/Barcarena/Belém-
Pa, para complementação dos Trabalhos de instalação de equipamentos 
em novas unidades do Projeto web escolas. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 549, de 16 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, 
analista de Suporte, matrícula 73408, 13/11/2021 a 13/11/2021, à 
Belém-Pa/Barcarena/Belém-Pa, para complementação dos Trabalhos 
de instalação de equipamentos em novas unidades do Projeto 
web escolas. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 550, de 16 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) lEaNdro VaZ da SilVa, Engenheiro de 
Telecomunicações, matrícula 73412, 13/11/2021 a 13/11/2021, à Belém-Pa/
Barcarena/Belém-Pa, para complementação dos Trabalhos de instalação de 
equipamentos em novas unidades do Projeto web escolas. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 551, de 16 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) GilNEi frEirE doS SaNToS, Técnico em redes 
de computadores, matrícula 71682, 16/11/2021 a 17/11/2021, à Belém-
Pa/Salinópolis/Belém-Pa, para Manutenção no cluster de Salinópolis. 
região rio caeté. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 552, de 16 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico 
de Manutenção, matrícula 72113, 16/11/2021 a 17/11/2021, à Belém-
Pa/Salinópolis/Belém-Pa, para Manutenção no cluster de Salinópolis. 
região rio caeté. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 553, de 16 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) criSToVÃo MorEllY KaNEYoSHi H dE frEiTaS 
JUNior , analista de Suporte, matrícula 73419, 16/11/2021 a 16/11/2021, 
à Belém-Pa/São caetano de odevelas/Belém-Pa, para Manutenção corretiva 
para recuperação de link da cidade digital de São caetano de odivelas, com 
substituição de equipamento.região Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 728697

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria Nº. 409/2021-seeL, de 16 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 14/11/2021. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 728893
Portaria Nº. 410/2021-seeL, de 16 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 14/11/2021. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 728895

.

oUtras MatÉrias
.

a secretaria de estado de esPorte e LaZer-seeL, por inter-
médio de seu secretário, considerando o edital nº 03/2021, de 20 
de outubro de 2021 e alterações posteriores, que trata sobre o PSS nº 
03/2021 – SEEl/Pa, para contratação de Servidores Públicos Temporários 
de Nível Superior, após fase de entrevistas,
rESolVE:
1. 1. Tornar pública a íntegra da Classificação Final dos Candidatos Apro-
vados às Funções de Nível Superior do Processo Seletivo Simplificado nº 
03/2021- SEEl/Pa;
2. 2. informar que a convocação dos aprovados respeitará a ordem de clas-
sificação e será realizada durante o prazo de validade do PSS, de acordo 
com a conveniência, oportunidade e necessidade de serviço da SEEl e com a 
proximidade das inaugurações das  Usinas da Paz de Marituba e Parauapebas;
3. 3. As convocações serão devidamente publicadas no Diário Oficial do 
Estado – doE e no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos 
os atos, editais e comunicados referentes a este processo.
Belém/Pa, 16 de novembro de 2021.
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

tÉcNico eM GestÃo de esPortes ( tÉcNico eM GestÃo de esPorte (BoXe) - UsiNa MaritUBa - 
16:00 as 22:00)

NoME do caNdidaTo EScolaridadE TEMPo dE 
SErViÇo

caPaci-
TaÇÃo

EN-
TrE-

ViSTa
ToTal

Po-
Si-

ÇÃo
WEriK HENriQUE doS SaNToS 

BaraTa 6,0 0,9 10,0 7,5 24,40 1

cadaSTro dE rESErVa
EdilMa rodriGUES MarQUES 

dE SoUSa 6,0 0,6 8,0 8,5 23,10 2

rafaEl liMa SUMiGa 2,5 0,6 10,0 7,0 20,10 3

tÉcNico eM GestÃo de esPortes ( tÉcNico eM GestÃo de esPorte ( KaratÊ) - UsiNa MaritUBa - 
16:00 as 22:00)

NoME do caNdidaTo EScolaridadE TEMPo dE 
SErViÇo

caPaci-
TaÇÃo

EN-
TrE-

ViSTa
ToTal

Po-
Si-

ÇÃo
EdValdo PErEira dE frEiTaS 6,0 1,2 0,0 8,0 15,20 1

tÉcNico eM GestÃo de esPortes ( tÉcNico eM GestÃo de esPorte (JUdÔ) - UsiNa MaritUBa - 
07:00 as 13:00)

NoME do caNdidaTo EScolaridadE TEMPo dE 
SErViÇo

caPaci-
TaÇÃo

EN-
TrE-

ViSTa
ToTal

Po-
Si-

ÇÃo
raiMUNdo NEYVa oliVEira 

PaES 2,50 1,20 9,00 10,0 22,70 1

cadaSTro dE rESErVa
dElaNo MaUricio da SilVa 

NaSciMENTo 2,50 0,90 9,00 10,0 22,40 2

ENiValdo cordoVil ro-
driGUES 6,00 3,00 1,00 9,5 19,50 3

tÉcNico eM GestÃo de esPortes ( tÉcNico eM GestÃo de esPorte (NataÇÃo e HidroGiNÁstica) - 
UsiNa MaritUBa - 16:00 as 22:00)

NoME do caNdidaTo EScolaridadE TEMPo dE 
SErViÇo

caPaci-
TaÇÃo

EN-
TrE-

ViSTa
ToTal

Po-
Si-

ÇÃo
VaNESSa coSTa do ESPiriTo 

SaNTo 6,0 0,6 10,0 10,0 26,60 1

cadaSTro dE rESErVa
GilcilENE doS SaNToS 

SoarES 6,0 3,0 10,0 7,0 26,0 2

Marcio VENiNo PiNHEiro 
PaNToJa 2,5 3,0 10,0 9,5 25,0 3

tÉcNico eM GestÃo de esPortes ( tÉcNico eM GestÃo de esPorte (NataÇÃo e HidroGiNÁstica) - 
UsiNa MaritUBa - 07:00 as 13:00)

NoME do caNdidaTo EScolaridadE TEMPo dE 
SErViÇo

caPaci-
TaÇÃo

EN-
TrE-

ViSTa
ToTal

Po-
Si-

ÇÃo
GiNa daNiEllE carNEiro 

cardoSo 6,0 0,9 10,0 9,0 25,90 1

cadaSTro dE rESErVa
roNiSoN MacHado fErrEira 6,0 0,6 10,0 8,0 24,60 2

lariSSa diaS corrEa 6,0 1,8 4,0 7,0 18,80 3
tÉcNico eM GestÃo de esPortes (tÉcNico eM GestÃo de esPorte (daNÇa) - UsiNa MaritUBa - 

16:00 as 22:00)

NoME do caNdidaTo EScolaridadE TEMPo dE 
SErViÇo

caPaci-
TaÇÃo

EN-
TrE-

ViSTa
ToTal

Po-
Si-

ÇÃo

HiGor rodriGo frEiTaS dE 
oliVEira 6,00 3,00 0,00 8,0 17,00 1
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cadaSTro dE rESErVa
lETicia SaMara fErNaNdES 

MaToS 2,50 2,70 1,00 8,5 14,70 2

tÉcNico eM GestÃo de esPortes (tecNico eM GestÃo de esPorte (daNÇa) UsiNa MaritUBa - 
07:00 as 13:00)

NoME do caNdidaTo EScolaridadE TEMPo dE 
SErViÇo

caPaci-
TaÇÃo

EN-
TrE-

ViSTa
ToTal

Po-
Si-

ÇÃo
diEGo JaQUES dE oliVEira 6,0 3,0 6,0 9,0 24,00 1

cadaSTro dE rESErVa
carla SUEllEN caSTro BaÍa 6,0 1,2 0,0 9,0 16,20 2
tÉcNico eM GestÃo de esPortes (tÉcNico eM GestÃo de esPorte (NataÇÃo e HidroGiNÁstica) - 

UsiNa ParaUaPeBas- 07:00 as 13:00)

NoME do caNdidaTo EScolaridadE TEMPo dE 
SErViÇo

caPaci-
TaÇÃo

EN-
TrE-

ViSTa
ToTal

Po-
Si-

ÇÃo
cHriSTiaNo cErQUEira dE 

MoraES JUNior 2,50 3,00 1,00 8,0 14,50 1

tÉcNico eM GestÃo de esPortes (GestÃo de esPorte (FUtsaL, BasQUeteBoL, VoLeiBoL e HaNde-
BoL) - UsiNa ParaUaPeBas- 07:00 as 13:00)

NoME do caNdidaTo EScolaridadE TEMPo dE 
SErViÇo

caPaci-
TaÇÃo

EN-
TrE-

ViSTa
ToTal

Po-
Si-

ÇÃo
JaNio JorGE MariNHo E 

SilVa 2,50 3,00 10,00 7,0 22,50 1

cadaSTro dE rESErVa
adriEl SaNToS SiQUEira 2,50 1,20 8,00 7,0 18,70 2

Protocolo: 728714

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria 644/GePs/setUr de 16 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a PorTaria 
Conjunta nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização 
dos contratos na administração pública; coNSidEraNdo os termos do 
Processo nº. 2021/1266950;rESolVE: i-dESiGNar a servidora TUaNE 
ViToria coElHo fUrTado, matrícula 5960421/1, ocupante do cargo 
de Gerente de Promoção e Captação de Eventos, como fiscal do Contrato 
administrativo nº 13/2021, celebrado entre o Estado do Pará, através da 
Secretaria de Estado de Turismo-SETUr e a orGaNiZaÇÃo Social Pará 
2000. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 729171

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terceiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
025/2018 – setUr
coNTraTada: iMPrENSa oficial do ESTado – ioE, cNPJ/Mf sob o n.º 
04.835.476/0001-01
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vi-
gência do contrato nº 025/2018 por mais 12 (doze) meses e o reequilíbrio 
financeiro, no valor unitario do centimetro/coluna na tabela vigente de R$ 
6,40 (seis reais e quarenta centavos).
ViGÊNcia: 09/11/2021 a 08/11/2022
PrEÇo GloBal ESTiMado: r$ 20.000,00 (vinte mil reais)
funcional Programática: 69101. 23.131.1508.8233-Edição de atos da ad-
ministração Pública
Elemento de despesa: 339139 (outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica)
fonte: 0101 – recursos do tesouro
ação: 254638
daTa da aSSiNaTUra: 08/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 729195

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 643/GePs/setUr de 16 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1282035; rESolVE: con-
ceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora aNa claUdia fariaS, 
Mat. 57198151/1, Téc. de Planejamento e Gestão em Turismo. oBJ: Par-
ticipação no festival das cataratas, visando a promoção dos produtos tu-
rísticos do Estado para o mercado nacional e internacional. dESTiNo: foz 
do iguaçu/Pr. PErÍodo: 30/11 a 04/12/2021. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 729161

Portaria Nº 642/GePs/setUr de 16 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1272988; rESolVE: con-
ceder 19 e ½ (dezenove e meia) diárias à servidora áUrEa STElla dE 
carValHo coSTa, mat. 55589438/1, assistente de Gestão em Turismo. 
oBJ: acompanhar o curso de ‘camareira”, acompanhar o curso de ‘Manipu-
lação de alimentos”, em parceria com o SENar, nos municípios. dESTiNo: 
Santarém, Belterra e Parauapebas/Pa. PErÍodo: 15/11 a 04/12/2021. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 729160

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato Nº 67, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/1296998; rESolVE:
Nomear GioVaNNa PiNHEiro dE MENEZES ViEira, c.P.f. nº 034.625.302-
08, para exercer o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfEN-
Soria, código daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo de atendimento Especializa-
do à família (NaEfa), a contar de 17.11.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 729211

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 064/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2021-dPe/Pa
Processo N.º 2021/1048645 dPe/Pa
ParTES: defensoria Pública do Estado do Pará (cNPJ/Mf nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa TrUcKVaN iNdÚSTria E coMÉrcio 
lTda (cNPJ/Mf nº 05.142.588/0001-31).
oBJETo: Prestação de serviços de locação de 01 (um) VEÍcUlo PESado/
caValo MEcÂNico, por quilometragem (valor unitário de r$ 20,92 (vinte 
reais e noventa e dois centavos) por KM rodado), com no máximo 10 anos de 
fabricação, com fornecimento de mão de obra (01 (um) motorista responsável 
pelos deslocamentos, realização de montagem/ desmontagem e habilitação 
dos recursos oferecidos pela Unidade Móvel, que suporte o deslocamento de 
um semirreboque furgão de alumínio, com 02 (dois) eixos e suspensão pneu-
mática, de peso bruto total não superior a 10 (dez) toneladas; dimensões 
mínimas: 10m X 2,6m X 4,2m (comprimento X largura X altura externa)), 
combustível, manutenções preventivas e corretivas, destinado ao transporte 
de um semirreboque nas ações do Programa Balcão de direitos, de forma iti-
nerante, conforme condições e exigências constantes neste contrato e Edital 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 020/2021 – dPE/Pa, com valor global estimado 
para 65.000,00 (sessenta e cinco mil) KM/aNo.
daTa aSSiNaTUra: 12/11/2021.
Valor: Global de r$ 1.359.800,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa / Projeto / atividade: 
03.122.1447.8458; fonte de recursos: 0101; Elemento: 339033; Plano 
interno: 1050008458c; Gp Pará: 266607. Vigência: 12 (doze) meses, 
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se houver 
interesse comum entre as partes, por mais 12 (doze) meses. foro: Jus-
tiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEiS da coNTra-
Tada: alcidES GEraldES BraGa, cPf/Mf nº. 027.489.718-09 e fláVio 
alBErTo SaNTilli JÚNior, cPf/Mf nº. 006.664.048-28. ENdErEÇo da 
coNTraTada: rodovia Presidente dutra, 777 – Km 211/ Bairro: cumbica, 
cEP: 07178-580. Guarulhos/SP.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral, cPf: 833.315.652-53.

Protocolo: 729170

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico SrP, JUlGaMENTo: MENor PrEÇo 
Por GrUPo ÚNico.
Número: 021/2021-dPE/Pa
Processo nº: 2021/1013208-dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é o registro de Preços para futu-
ra aquisição de periféricos de informática para atender as demandas em 
videoconferências da defensoria Pública do Estado do Pará, , conforme 
condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou 
ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio 
nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, 
mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou 
por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 17/11/2021. local de abertura: www.gov.br/compras. data 
da abertura: 30/11/2021 Hora da abertura: 10h00min (Horário de Brasília). 
responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. ordenador: JoÃo PaU-
lo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 728890
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1389/2021 - da, 12/11/2021.
Nome: José Erickson ferreira rodrigues, mat. 57234671, cargo defensor Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$  1.500,00
Natureza da despesa: 3339036 – r$ 2.500,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 728750
Portaria Nº 1390/2021 - da, 12/11/2021.
Nome: anelyse Santos de freitas, mat. 5634504, cargo defensora Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.122.1447.8458
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$ 200,00
Natureza da despesa: 3339039 – r$ 600,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 728743
Portaria Nº 1393/2021 - da, 16/11/2021.
Nome: Mislene lima Silva, mat. 54191092/2, cargo Técnica em Gestão Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339039 – r$  700,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 729313
Portaria Nº 1391/2021 - da, 16/11/2021.
Nome: Juliana de Jesus Queiroz Picanço, mat. 54191702, cargo auxiliar 
de defensoria.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339033 – r$ 600,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 729287
Portaria Nº 1392/2021 - da, 16/11/2021.
Nome: Shaine Silva de freitas, mat. 5925179-1, cargo Secretária de Núcleo.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$ 1.000,00
Natureza da despesa: 3339036 – r$ 1.000,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 729290

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 620/2021-GGP-dPG, de 12 de NoVeMBro de 2021.  
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/1295165. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, 
a defensora Pública aNaMElia SilVa fErrEira, id. funcional: 5895979/ 
1, referente ao aquisitivo (2018/2019), no intervalo de 10/01/2022 a 
25/01/2022 – 16 dias e 04/07/2022 a 17/07/2022 - 14 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 728752

.

.

oUtras MatÉrias
.

ProtocoLo de atUaÇÃo coNJUNta
Processo Nº 2021/296727 dPe
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E a Serasa S. a. Serasa Experian 
(cNPJ - 62.173.620/0093-06)
oBJETo: constitui objeto deste Protocolo a mútua cooperação entre as 
partícipes para possibilitar à dEfENSoria consultar gratuitamente, as in-
formações constantes no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian.
ViGÊNcia: 10.11.2021 a 10.11.2023. Valor: Não haverá transferência 
de recursos entre os convenentes. foro: Justiça Estadual, comarca de 
Belém – Pa. daTa da aSSiNaTUra: 10.11.2021.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: defensoria Pública do Estado do Pará (Trav. 
Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-080) e a Serasa Ex-
perian, (avenida doutor Heitor José reali, 360São carlos/SP, cEP: 13571385).

Protocolo: 729084

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 02/2021
Processo Nº 2021/1136319 dPe
  ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E a fUNdaÇÃo ParáPaZ, fundação 
Pública Estadual (cNPJ/Mf N°21.648.632/0001-36 ).
oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo formar parceria visan-
do a soma de esforços institucionais, com compartilhamento de espaços 
físicos, de equipamentos e de pessoal entre os partícipes, que se associam 
para a execução de um objeto comum, para tanto os partícipes cooperam 
entre si para promover ações de cidadania no Estado do Pará, no sentido 
de garantir parceria administrativa para prestação de serviços à população, 
para a obtenção de documentos necessários de familiares e indivíduos que 
necessitam de atendimento e garantir o exercício da cidadania.
ViGÊNcia: 12.11.2021 a 12.11.2022.
Valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 08.11.2021.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: defensoria Pública do Estado do Pará 
(Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-080) e a 
fUNdaÇÃo ParáPaZ, fundação Pública Estadual (avenida João Paulo ii, 
n° 632, Bairro Marco, Belém-Pa).

Protocolo: 729094
Portaria Nº 45 /2021/GaB/dPG, de 10 de NoVeMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado, no uso de suas atribuições 
legais contidas no art. 8º, da lei complementar Nº 054, de 07 de fevereiro 
de 2006 e; considerando o art. 47, §3°, da lei nº 9.105, de 21 de julho 
de 2020 (lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021), c/c 
art. 6º, V, §2°, da lei nº 9.160 de 6 de janeiro de 2021 (lei orçamentária 
anual para o exercício de 2021), que estabelece que os créditos suple-
mentares, com indicação de recursos compensatórios dos próprios órgãos 
serão abertos no âmbito dos órgãos que integram os Poderes legislativo 
e Judiciário, a defensoria Pública, o Ministério Público e os demais órgãos 
constitucionais independentes, por ato dos seus dirigentes, observados os 
prazos legais estabelecidos; rESolVE:
art. 1º fica autorizada a suplementação no valor de r$ 9.988.113,00 (nove 
milhões novecentos e oitenta e oito mil cento e treze reais) para atender 
à programação do orçamento conforme o plano de trabalho vigente da 
defensoria Pública do Estado, na forma abaixo discriminada:

Codificação Programática fonte
Natu-

reza de 
despesa

UG Plano interno Valor – r$ 1,00

03 122 1447 8458 0101 339039 300101 1050008458c  1.870.300,00

03 122 1447 8458 0101 339140 300101 1050008458c   460.000,00

03 122 1447 8460 0101 339037 300101 1050008460c   980.000,00

03 091 1492 8633 0101 319011 300101 1050008633P   6.677.813,00

ToTal   9.988.113,00 

art. 2º os recursos necessários à viabilização da suplementação mencionada 
no art. 1º da presente PorTaria correrão por conta da anulação parcial 
das dotações consignadas no orçamento vigente da defensoria Pública.
art. 3º consideram-se recursos para o atendimento do disposto no 
artigo anterior da presente PorTaria, desde que não comprometidos, os 
estabelecidos no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 
de março de 1964, conforme discriminação a seguir:

Codificação Programática fonte
Natu-

reza de 
despesa

UG Plano interno Valor – r$ 1,00

03 331 1447 6005 0101 339046 300101 1050006005c   1.731.113,00

03 091 1492 8633 0101 339039 300101 1050008633c  5.900.000,00

03 091 1492 8635 0101 339039 300101 1050008635c   514.000,00

03 091 1492 8729 0101 339039 300101 1050008729c   100.000,00

03 128 1492 8740 0101 339039 300101 1050008740c   134.000,00

03 092 1492 8444 0101 319113 300101 1050008444P   950.000,00

03 122 1447 8460 0101 319113 300101 1050008460P   659.000,00

ToTal  9.988.113,00 

art. 4º Esta PorTaria entrará em vigor a contar do dia 10 de novembro 2021
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 728684



 diário oficial Nº 34.768  121 Quarta-feira, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº. 053/2021/tJPa//Partes: TJPa e a empresa 
coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 26.263.297/000171// objeto do contrato: contratação 
de empresa especializada para execução da obra para a recuperação da 
pintura da fachada do conjunto arquitetônico do fórum criminal e imper-
meabilização das lajes e fachadas dos blocos a e B.// origem: ToMada dE 
PrEÇoS Nº 003/2021/TJPa.//Valor do contrato: r$ 390.992,00 (global)// 
dotação orçamentária: funcional programática: 04.102.02.061.1417.8644 
- reforma e manutenção de prédios do Poder Judiciário - 1º Grau/ fonte – 
0118/ Natureza da despesa - 33.90.39/ Nota de reserva indicada: 117// 
Vigência: 06 meses; com início em 10 de novembro de 2021 e término 
em 10 de maio de 2022, nos termos e condições estabelecidas no Termo 
de referência, consoante a instrução presente no Pa-Pro2021/03843.// 
data da assinatura: 12/11/2021// foro: Belém/Pa// responsável pela as-
sinatura: dEBÓra MoraES GoMES, Secretária de administração do TJPa 
//ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de 
Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 728771

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 070/tJPa/2021
oBJETo: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
de Produção e distribuição de lanches, conforme condições e especifica-
ções contidas neste Edital e anexos.
SESSÃo PÚBlica: 30/11/2021, às 09h00min, 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, 16 de novembro de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 729086

.

.

oUtras MatÉrias
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 060/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de Preço para 
a contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de lava-
gem e Passagem de roupas comuns, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital.
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará informa aos licitantes e interessados a 
rEVoGaÇÃo da presente licitação, por razões de conveniência e oportunidade.
Desta forma, nos termos do art. 109, I, alínea c, da Lei 8.666/93, ficam os inte-
ressados intimados para oferecerem o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
as manifestações poderão ser enviadas para o endereço eletrônico licita-
cao@tjpa.jus.br.
Belém, 12 de novembro de 2021.

Protocolo: 728759
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.638 de 12 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 a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 014413/2021,

r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ aVEliNo riBEiro SoBriNHo, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0100360, 08 (oito) dias de licença Nojo, 
nos termos do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 01 
a 08-11-2021.

Protocolo: 728733
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 37.647, de 16 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E S o l V E :
EXoNErar Maria criSTiNa PiNa GalVÃo MaUÉS, matrícula nº 0695483, 
do cargo em comissão de assessor de Tecnologia da informação NS-02, a 
partir de 17-11-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 16 
de novembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 728931
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.655, de 16 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 046/2021 - SEcEX protocolizado sob o 
expediente nº 014392/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores dUalYSoN dE aBrEU BorBa, matrícula 
0101575, auditor de controle Externo – direito (coordenador); fErNaN-
da frEiTaS da SilVa, matrícula 0101137, auditora de controle Externo 
– c. contábeis; aNdrEa PiNHEiro XErfaN, matrícula 0101502, auditora 
de controle Externo – c. contábeis; roGErio dE aSSiS TEiXEira, ma-
trícula 0101682, auditor de controle Externo – Economia; PaloMa BENo-
liEl lira, matrícula 0101506, auditora de controle Externo – direito, para 
comporem Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar, até 27/05/2022, 
padronização dos extratos das matérias a serem publicadas na imprensa 
Oficial do Estado pelos órgãos e entidades jurisdicionados.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 729088
Portaria Nº 37.639 de 12 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 103/2021 – coordenadoria de Paga-
mento - cPG, protocolizado sob o Expediente nº 013834/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor alEX loBo SaNToS, auxiliar Técnico de controle 
Externo, matrícula nº 0101669, para exercer em substituição a função gra-
tificada de Coordenador de Pagamento da Secretaria de Gestão de Pessoas 
- SEGP, durante o impedimento da titular, SoliaNE fErNaNdES GUiMa-
rÃES, no período de 16 a 30-11-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 729083
Portaria Nº 37.653, de 16 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente Eletrônico nº 012798/2021,
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora rENaTa PiQUEira dE aNdradE SoarES, ana-
lista auxiliar de controle Externo, matrícula nº 5616735, como pregoeira, 
no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de 04 
(quatro) veículos tipo “passeio” e utilitário, para atender as necessidades 
da frota Própria de Veículos do Tribunal de contas do Estado do Pará.
ii – dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores JadE 
loBaTo NoBrE, assessor de conselheiro, matrícula nº 0101458, GiSE-
lE MoUra dE QUEiroZ, auditor de controle Externo - direito, matrícula 
nº 0100866, alfrEdo claUdio aSSiS dE oliVEira, analista auxiliar de 
controle Externo, matrícula nº 0679658.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 729080
Portaria Nº 37.645, de 05 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 31/2021-GP, protocolizado sob o Expe-
diente nº 014223/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor lUiZ fErNaNdo MaUÉS oliVEira, assessor de 
conselheiro NS-02, matrícula n° 0101279, para exercer em substituição 
o cargo em comissão de chefe de Gabinete da Presidência NS-03, durante 
o impedimento do titular JoSUÉ MaESTri JUNior, no período de 22-10 a 
04-11-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 729065
Portaria Nº 37.646, de 16 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 016/2021 – coP, protocolizado sob o 
Expediente nº 014310/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor fEliPE frEirE MoNTEiro, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101512, para exercer em substituição a função grati-
ficada de Gerente de Fiscalização - COP, durante o impedimento do titular, 
JoSÉ rodriGo SaNTaNa PiNHo, no período de 30-11 a 14-12-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 729062
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Portaria Nº 37.555, de 19 de oUtUBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente protocolizado sob o nº 012577/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa, 
matrícula nº 0101397, a participar da “ii congresso internacional dos Tri-
bunais de contas”, na cidade de João Pessoa-PB, concedendo-lhe 05 (cin-
co) diárias e ½ (meia), para o período de 08 a 13-11-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 729070
Portaria Nº 37.560, de 20 de oUtUBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o memorando nº 024/2021 – Mdc, de 23 de setembro de 
2021, protocolizado sob o Expediente nº 012459/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa, matrícula 
nº 0101024, a participar da “ii congresso internacional dos Tribunais de 
contas”, na cidade de João Pessoa-PB, concedendo-lhe 05 (cinco) diárias e 
½ (meia), para o período de 08 a 13-11-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 729076
Portaria Nº 37.541, de 13 de oUtUBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o memorando nº 036/2021 – GlcT, de 15 de setembro de 
2021, protocolizado sob o Expediente nº 011871/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira, matrícula nº 0100828, 
a participar da “ii congresso internacional dos Tribunais de contas”, na 
cidade de João Pessoa-PB, concedendo-lhe 05 (cinco) diárias e ½ (meia), 
para o período de 08 a 13-11-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 728874

.

.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 37.643, de 16 de NoVeMBro de 2021
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº 
014245/2021;
r E S o l V E:
aPoSENTar, voluntariamente por tempo de contribuição, o Exmo. Sr. conse-
lheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES, matrícula nº 0100406, no cargo de 
conselheiro deste Tribunal, com fundamento no artigo 3º da Ec Nº 47/2005 
combinado com o artigo 3º, da Ec nº 103/2019 e artigo 2º EcE nº 77/2019, 
com proventos integrais, com base no artigo 54-B da lcE nº 039/2002, inciso 
Vi, contando com o tempo de contribuição de 57 (cinquenta e sete) anos, 03 
(três) meses e 12 (doze) dias contados até 16-11-2021.
Subsídio r$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois 
reais e vinte e dois centavos).
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 16 
de novembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 728870
.

coNtrato
.

triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
coNtrato Nº 18/2021
daTa da aSSiNaTUra: 16/11/2021
OBJETO: O fornecimento de solução de proteção de rede do tipo firewall 
para este Tribunal, visando aquisição de 04 firewalls Sonicwall TZ 270W 
incluindo suporte técnico, instalação e garantia, além de renovação de li-
cença de suporte técnico, atualização e subscrição de firewall Sonicwall 
NSa 4650, pelo período de trinta e seis meses.
oriGEM: Pregão Eletrônico nº 08/2021
Valor aNUal: r$165.999,00 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e 
noventa e nove reais).
ViGÊNcia: 16/11/2021 à 16/11/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado
  Programa de Trabalho:
01.032.1455 7.628 - implantação de Projetos de Tecnologia da informação (Ti)
01.032.1455 8.771 – Manutenção de Soluções de Tecnologia da informação (Ti)
fontes de recursos:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.40 - Serviço de Tecnologia da informação e comunicação - Pessoa Jurídica
44.90.52 – Equipamentos e Material permanente
contenção de crédito: 2021Nd00157

coNTraTada: drG coMErcio dE iNforMáTica E rEfriGEraÇÃo lTda
ENdErEÇo: av. Governador José Malcher, Nº 937, Sala 1805, Bairro: Na-
zaré – Belém - Pá
cEP: 66.040-281
cNPJ Nº: 10.348.741/0001-11
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa

Protocolo: 728984
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 37.648, de 16 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E :
i - EXoNErar alcidES caSEMYro foNSEca dE alcÂNTara, matrícula 
nº 0100742, do cargo em comissão de assessor de conselheiro NS-03, a 
partir de 17-11-2021.
ii - NoMEar o referido servidor para exercer o cargo de assessor de Tec-
nologia da informação NS-02, a partir de 17-11-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 16 
de novembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 728933
Portaria Nº 37.649, de 16 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E :
i - EXoNErar MadSoN aNToNio BraNdÃo da coSTa JUNior, matrícula 
nº 0101316, do cargo em comissão de assessor de conselheiro NS-02, a 
partir de 17-11-2021.
ii - NoMEar o referido servidor para exercer o cargo de assessor adminis-
trativo NS-01, a partir de 17-11-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 16 
de novembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 728938
Portaria Nº 37.650, de 16 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E :
i - EXoNErar VErENa MoUra carValHo BraGa, matrícula nº 0101124, 
do cargo em comissão de assessor administrativo NS-01, a partir de 17-
11-2021.
ii - NoMEar a referida servidora para exercer o cargo de assessor de con-
selheiro NS-02, a partir de 17-11-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 16 
de novembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 728940
Portaria Nº 37.651, de 16 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E :
i - EXoNErar Jairo rodriGUES fariaS, matrícula nº 0100466, do cargo 
em comissão de assessor de conselheiro NS-01, a partir de 17-11-2021.
ii - NoMEar o referido servidor para exercer o cargo de assessor de con-
selheiro NS-03, a partir de 17-11-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 16 
de novembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 728946
Portaria Nº 37.652, de 16 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E :
i - EXoNErar rodriGo loPES rocHa, matrícula nº 0101466, do cargo 
em comissão de assistente de Transporte NM-01, a partir de 17-11-2021.
ii - NoMEar o referido servidor para exercer o cargo de assessor de con-
selheiro NS-01, a partir de 17-11-2021.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 16 
de novembro de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 728947
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.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 267/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que o servidor cedido Elton Jonas Pereira da Silva, chefe 
de Gabinete da 8ª Procuradoria de contas, estará em gozo de férias no 
período de 03 a 17/12/2021, conforme PorTaria nº 179/2021/MPc/Pa, 
de 13/08/2021, e
coNSidEraNdo o Memorando nº 55/2021 – 8ªPc/MPc-Pa, de 11/11/2021 
(Protocolo PaE nº 2021/1291958), pelo qual a servidora luiza ribeiro da 
fonseca, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
Direito, é indicada para exercer a chefia de gabinete daquela Procuradoria 
durante o referido período;
rESolVE:
dESiGNar a servidora lUiZa riBEiro da foNSEca, matrícula nº 200262, 
para, de 03 a 17/12/2021, substituir o servidor cedido Elton Jonas Pereira 
da Silva na Chefia de Gabinete da 8ª Procuradoria de Contas, em razão do 
afastamento do titular.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 16 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 728894

.

.

errata
.

errata de terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Termo de dispensa de licitação nº 06/2021-MPc/Pa (Processo nº 
2021/751350), publicação nº 721501 do doE nº 34.749, de 27/10/2021.
onde se lê: ii – rr coMÉrcio dE VEÍcUloS lTda, cNPJ 08.438.379/0003-90
Leia-se: ii – rr coMÉrcio dE VEÍcUloS lTda, cNPJ 08.438.379/0001-28

Protocolo: 728952

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 268/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a resolução nº 08/2016, do colégio de Procuradores, que 
regulamenta a concessão de Suprimento de fundos no âmbito do Ministé-
rio Público de contas do Estado do Pará, e
coNSidEraNdo a solicitação de suprimento de fundos feita pelo depar-
tamento administrativo (Protocolo PaE nº 2021/1264115), as informações 
apresentadas pelo dfPlaN, a manifestação jurídica exarada e tudo o mais 
que consta dos autos,
rESolVE:
i. coNcEdEr ao servidor SaNdro liNS filGUEiraS, matrícula 200120, cPf 
nº 489.205.332-53, ocupante do cargo efetivo de auxiliar Ministerial de con-
trole Externo, SUPriMENTo dE fUNdoS no valor total de r$ 4.000,00 (qua-
tro mil reais) para utilização no presente exercício financeiro, no período de 
60 (sessenta) dias a contar da data da autenticação da ordem bancária, com 
prestação de contas no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar do 1º (primei-
ro) dia útil subsequente ao término do período de aplicação.
ii. as naturezas de despesas e valores referentes às mesmas estão discri-
minadas a seguir:
37101 01.032.1493.8515.0000  0101  33903000 – r$ 2.500,00
37101 01.032.1493.8515.0000  0101  33903600 – r$  500,00
37101 01.032.1493.8515.0000  0101  33903900 – r$ 1.000,00
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 16 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTaS PErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 728896

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução nº 07/2021 – MPc/Pa – conselho superior
dispõe sobre a concessão de custeio das despesas relativas à participação 
de servidor em curso on-line sobre Gestão de riscos, compliance e con-
troles internos em contabilidade
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
considerando o requerimento do servidor Josué costa corrêa, cargo: ana-
lista-Ministerial – Especialidade ciências contábeis, Matrícula 200121 (seq. 
1), para custeio da sua participação no curso on-line “Gestão de riscos, 
compliance e controles internos em contabilidade”, que ocorrerá entre 

os dias 16 e 19 de novembro de 2021, e cuja inscrição possui valor de r$ 
200,00 (duzentos reais);
considerando os documentos e informações que instruem os autos, em 
especial a manifestação do centro de Estudos e aperfeiçoamento funcional 
(cEaf) à seq. 11, que evidencia a pertinência e interesse institucional do 
curso para o MPc/Pa;
considerando o disposto no art. 3º da resolução nº 04/2017 – MPc/Pa – colégio;
rESolVE:
autorizar o custeio das despesas relativas à inscrição do servidor Josué 
costa corrêa, cargo: analista-Ministerial – Especialidade ciências contá-
beis, Matrícula 200121, no curso on-line “Gestão de riscos, compliance e 
controles internos em contabilidade”, que ocorrerá entre os dias 16 e 19 
de novembro de 2021, e cuja inscrição possui valor de r$ 200,00 (duzen-
tos reais);
Belém, 16 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
ProcUrador-GEral dE coNTaS
Membro Nato
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
ProcUrador dE coNTaS
corregedor-Geral
Membro Nato
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador dE coNTaS
Membro Eleito
dEÍla BarBoSa Maia
ProcUradora dE coNTaS
Membro Eleito

Protocolo: 729022

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3963/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Protocolo 
GEdoc nº 125064/2021, cujo objeto é a aquisição de materiais e equipa-
mentos de informática e baterias para nobreak, de acordo com o disposto 
no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do 
decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 
de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, 
e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no 
impedimento deste, a servidora laYS faVacHo BaSToS, 1ª Suplente, e 
o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 2º Suplente, devendo atuar 
como membro da Equipe de apoio o servidor diEGo rodriGUES dE SoU-
Za e, no seu impedimento, ailTo loraScHi, para análise técnica das pro-
postas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora MONICA 
faBÍola caValcaNTE doS aNJoS, Técnica-contadora, para análise da 
documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 12 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 728718
Portaria Nº 4000/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a instauração do procedimento de apuração da respon-
sabilidade da empresa rEdE dE iNforMáTica lTda em sua atuação no 
contrato nº 095/2019-MP/Pa, cujo objeto consiste na licença de uso de 
sistema de gestão de pessoas que integra folha de pagamento, ponto ele-
trônico, cadastro e acompanhamento funcional, plano de cargos, carreiras 
e remuneração, e suporte técnico mensal, consubstanciado no Processo nº 
036/2021-SGJ-Ta (Protocolo SiP 3108/2021);
coNSidEraNdo que por meio do ofício nº 064/2021-MP/drH, o diretor 
do departamento de informática deste Órgão Ministerial sugeriu à autori-
dade competente a adoção de providências cabíveis relativas à conduta da 
empresa rEdE dE iNforMáTica lTda em razão de inúmeros problemas 
técnicos apresentados pelo sistema Gol-rH após a implantação do siste-
ma, ocorrida em dezembro de 2020; acrescentou, ainda, que foram rea-
lizados todos os procedimentos de acionamento da empresa às correções 
das falhas identificadas, através de aplicativo de mensagem e da utilização 
de ferramenta disponibilizada pela contratada;
coNSidEraNdo que, ao ser consultado, o fiscal do contrato discorreu exten-
sa lista de problemas técnicos decorrentes do mau funcionamento do sistema 
da Empresa contratada, asseverando que as referidas falhas causaram, além 
dos entraves ao desenvolvimento das atividades próprias do departamento 
de recursos Humanos, gastos excedentes de energia elétrica, papel, reim-
pressão de documentos, pagamento de horas de servidores para retrabalho 
desnecessário, não obstante as diversas comunicações à empresa;
coNSidEraNdo que no Parecer Jurídico nº 171/2021, emitido pela analis-
ta Jurídico da atividade de licitações e contratos deste Órgão Ministerial, 
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concluiu-se que a conduta da empresa caracterizou o descumprimento das 
especificações técnicas contidas na Cláusula Terceira, item 3.2 e seus su-
bitens, além do descumprimento das obrigações fixadas nos itens 11.2.1, 
11.2.8, 11.2.10, 11.2.12 e 11.2.14 da cláusula décima Primeira do con-
trato nº 095/2019, o que impõe à aplicação da penalidade de MUlTa, com 
base no subitem 9.2.2, inciso ii, iV e V da cláusula décima Terceira do 
contrato em apreço c/c art. 87, ii, da lei 8.666/93;
coNSidEraNdo que foi expedido o ofício nº 49/2021-SGJ-Ta para comu-
nicar a Empresa rEdE dE iNforMáTica lTda acerca da instauração do 
processo de penalidade e para assegurar o direito à ampla defesa, tendo a 
empresa apresentado defesa prévia;
coNSidEraNdo que o departamento de recursos Humanos e o departa-
mento de informática se manifestaram acerca da defesa prévia da Empresa;
coNSidEraNdo que, por meio do Parecer Jurídico nº 350/2021-aSS/
JUr/PGJ, a assessoria Jurídica manifestou-se pela aplicação da sanção de 
MULTA, em razão do descumprimento das obrigações fixadas nos itens 
11.2.1, 11.2.8, 11.2.10, 11.2.11, 11.2.12 e 11.2.14 da cláusula décima 
Primeira do contrato em apreço, com base no item 9.2.2, incisos ii, iV e V 
da cláusula décima Terceira do contrato nº 095/2019-MP/Pa, excluindo a 
aplicação da penalidade disposta no art. 87, § 2º da lei nº 8.666/93, ante 
a peculiaridade do caso concreto, considerando as atenuantes em favor da 
empresa e a não inviabilização da própria prestação contratual;
coNSidEraNdo a supremacia do interesse público e os princípios da lega-
lidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
r E S o l V E:
i – aPlicar à Empresa rEdE dE iNforMáTica lTda a sanção de MUlTa, 
com base no item 9.2.2, incisos ii, iV e V da cláusula décima Terceira 
do Contrato nº 095/2019-MP/PA, pelo descumprimento das obrigações fi-
xadas nos itens 11.2.1, 11.2.8, 11.2.10, 11.2.11, 11.2.12 e 11.2.14 da 
cláusula décima Primeira do contrato em apreço;
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém/Pa, 16 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 728922
Portaria Nº 4013/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar as servidoras aNa PriScila corrÊa da SilVa e, no impedimento 
desta, aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira, e MÔNica faBiola caValcaNTE 
doS aNJoS, para atuarem, como membros da Equipe de apoio da comissão 
Permanente de licitação, no certame vinculado ao Processo nº 135444/2021, 
sendo as duas primeiras responsáveis pela análise técnica das propostas e da 
documentação de qualificação técnica, e a última responsável pela análise dos 
documentos para comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pe-
queno Porte e documentação de qualificação econômico-financeira.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 16 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 729310
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

republicada por incorreção no d.o.e. de 11 de novembro de 2021
Portaria Nº 0549/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994: 

 GEdoc  NoME  PErÍodo
134092/2021 adaUTo fErrEira dE aZEVEdo NETo 28/10/2021
133846/2021 alEXaNdrE MoTa rodriGUES 27 a 28/10/2021
133808/2021 aliNE doS SaNToS Praia 26/10 a 09/11/2021
134104/2021 carMEN lUcia PiNHEiro da SilVa 18 a 22/10/2021
134069/2021 HEllEN criSTiNa PaMPloNa cHaGaS 26 a 29/10/2021
134022/2021 JaEl loPES dE SoUZa 27/10/2021
133579/2021

lilia dE araUJo Haddad 08/10/2021
134310/2021
133861/2021 lUciaNa MEdEiroS BENTo 26 a 28/10/2021
133964/2021 Maria dolorES afoNSo loBaTo da SilVa 26/10/2021
133917/2021 MaX alESSaNdro MoNTEiro MiraNda 27/10/2021
134296/2021 MYria crYSTiaNE MoTa dE oliVEira NoGUEira 26/10/2021
133881/2021 ridHEr NoGUEira Sa 26/10/2021
134252/2021 roSilda PacHEco E SilVa 28/10 a 01/11/2021
134123/2021 roSiVaNE dE SoUZa MENdES 26/10/2021
133970/2021 SaNdra Maria Maia SaMPaio 26/10/2021
133838/2021 SHYrlEaNE PiNHEiro corrEa 04 a 08/10/2021
133911/2021 SilVio NoNaTo coElHo da SilVa 27 a 28/10/2021

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 05 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 728685

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 3999/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do e-mail datado de 12/11/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça JoSÉ Maria GoMES doS SaNToS para, 
sem prejuízo de suas atribuições, na qualidade de integrante suplente, 
compor a comissão Estadual de combate à Violência nos Estádios de fute-
bol, a contar de 12/11/2021, até ulterior deliberação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 , 16 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4016/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 147/2021-MP/cao/cidadania, de 
19/07/2021, protocolizado no “SiP” sob o nº 10824/2021, em 30/07/2021;
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 004/2021-cPJ, de 05/08/2021, 
republicada no d.o.E. de 02/09/2021 por incorreção no d.o.E. de 
27/08/2021, que reestruturou os centros de apoio operacional (caos),
r E S o l V E:
i - dESiGNar os membros abaixo discriminados para, sem prejuízo de 
suas atribuições, comporem os seguintes grupos de trabalho, comitês e co-
missões, dentre outros, a contar de 21/10/2021, até ulterior deliberação:
comissão de Trabalho da Equipe de avaliação e acompanhamento das Me-
didas Terapêuticas aplicáveis às Pessoas com Transtorno Mental em Confli-
to com a lei - EaS/SESP (SESPa)
Mariela corrêa Hage - Titular
laércio Guilhermino de abreu - Suplente
fórum Perinatal (SESPa)
ioná Silva de Sousa Nunes - Titular
Tatiana ferreira Granhen - Suplente
câmara Técnica Estadual de Transplante de rim (cTETr)
Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos - Titular
João Batista de araújo cavaleiro de Macedo Júnior - Suplente
comitê Estadual de Educação em direitos Humanos (SEJUdH)
Ângela Maria Balieiro Queiroz - Titular
Nadilson Portilho Gomes - Suplente
câmara Técnica da Mulher
Ângela Maria Balieiro Queiroz - Titular
Vyllya costa Barra Sereni - Suplente
ii - rEVoGar, a contar de 21/01/2021, as designações em contrário.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4017/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício n.º 155/2021-ouvidoria-Geral/MPPa, de 
28/10/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 16140/2021, em 28/10/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o Procurador de Justiça cláUdio BEZErra dE MElo, 2º Vi-
ce-ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, para exercer o 
cargo de ouvidor-Geral do Ministério Público, durante o afastamento do 
titular, adÉlio MENdES doS SaNToS, no período de 03 a 06/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 729016

.

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: nº 111/2021-MP/Pa
adesão nº: adesão nº: 001/2021-MP/Pa (protocolo 20871-2020-
MPPa) à ata de registro de Preços 001/2021-sePLad
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº. 007/2020-SEPlad.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
claro do BraSil S/a (cNPJ/Mf nº. 40.432.544/0001-47)
objeto: assinatura mensal de linha de voz Tipo i, assinatura mensal de 
linha de voz Tipo ii, assinatura mensal de linha de voz Tipo iii e ligações 
ldi (ldi - SMP - M/fM), itens 01 a 05 da prestação de serviços de telefonia 
móvel pessoal (SMP).
data da assinatura: 12/11/2021.
Vigência: 12/11/2021 a 12/11/2022.
Valor global: r$443.678,88 (Quatrocentos e quarenta de três mil, seiscen-
tos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança 
e Gestão; Elemento de despesa: 3390-40 – Serviços de Tecnologia da in-
formação e comunicação; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 729165
Núm. do contrato: nº 112/2021-MP/Pa
adesão nº: adesão nº: 001/2021-MP/Pa (protocolo 20871-2020-
MPPa) à ata de registro de Preços 001/2021-sePLad
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº. 007/2020-SEPlad.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
claro do BraSil S/a (cNPJ/Mf nº. 40.432.544/0001-47)
objeto: assinatura mensal de linha de dados, item 06 da prestação de 
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serviços de telefonia móvel pessoal (SMP).
data da assinatura: 12/11/2021.
Vigência: 12/11/2021 a 12/11/2022.
Valor global: r$252.429,60 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos 
e vinte e nove reais e sessenta centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança 
e Gestão; Elemento de despesa: 3390-40 – Serviços de Tecnologia da in-
formação e comunicação; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 729166
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 146/2019
Núm. do termo aditivo: 4º.
Núm. do contrato: 146/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa oi S.a, EM rE-
cUPEraÇÃo JUdicial .
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviço Telefônico Fixo Comutado 
– STFC – Localidades A – local para linhas digitais a fim de estabelecer 
as condições que regerão a operacionalização das ligações locais e forne-
cimento de PABX em comodato; e serviços de telefonia fixa Comutada – 
STfc, modalidade local, proveniente de Troncos digitais bidirecionais com 
o fornecimento de PaBX em comodato e Serviço Telefônico fixo comutado 
– STFC – Localidades B – Local para linhas digitais a fim de estabelecer as 
condições que regerão a operacionalização das ligações locais e forneci-
mento de PaBX em comodato. Prorrogação do prazo de vigência por mais 
12 (doze) meses e cláusula de ressalva de análise de pedido de reajuste.
data de assinatura: 12/11/2021.
Vigência do aditamento: 19/11/2021 a 18/11/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-39.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 728694
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 008/2018
Núm. do termo aditivo: 7º.
Núm. do contrato: 008/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa o2 SPEEd ENco-
MENdaS EXPrESSaS lTda-ME.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Contratação de Empresa para presta-
ção de serviço de mensageiria motorizada (motoboy), com cessão de mão 
de obra e motocicleta, com 02 (dois) postos fixos, para atuar na Região 
Metropolitana de Belém, para execução de serviços de protocolização ex-
terna de documentos, coleta de assinaturas e trâmite físico de processos 
administrativos, visando atender às necessidades administrativas do Mi-
nistério Público do Estado do Pará. Prorrogação do prazo de vigência por 
mais 12 (doze) meses.
data de assinatura: 12/11/2021.
Vigência do aditamento: 01/02/2022 a 31/01/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 3390-39.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 728699
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 082/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 082/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de servi-
ços de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público 
do Estado do Pará, no município de Barcarena – Polo de Tocantins (Polo V).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 082/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 12/11/2021.
Valor Total do Período 28/04/2020 a 30/06/2020:r$ 13.683,98
Valor Total do Período 01/07/2020 a 31/12/2020: r$ 39.398,82
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-37 e 3390-92. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 728729
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato 054/2020-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 054/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NorTEBEl coNS-
TrUÇÕES E SErViÇoS lTda – EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Obra de engenharia destinada a exe-
cução de reforma em sede do Ministério Público do Estado do Pará no 
Município de oriximiná. reajuste do saldo do contrato.
data de assinatura: 16/11/2021.
Valor reajustado: r$ 16.942,41 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e 
dois reais e quarenta e um centavos).
Saldo contratual reajustado: r$ 197.839,05 (cento e noventa e sete mil, 
oitocentos e trinta e nove reais e cinco centavos)
Vigência do aditamento: -
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elemento de despesa: 4490-39
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 728985

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 054/2020
Núm. do termo aditivo: 3º.
Núm. do contrato: 054/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NorTEBEl coNS-
TrUÇÕES E SErViÇoS lTda – EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Obra de engenharia destinada a exe-
cução de reforma em sede do Ministério Público do Estado do Pará no 
Município de oriximiná. Prorrogação do prazo de vigência por mais 180 
(cento e oitenta) dias.
data de assinatura: 16/11/2021.
Vigência do aditamento: 13/12/2021 a 10/06/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 4490-39.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 728944
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 076/2020
Núm. do termo aditivo: 1º.
Núm. do contrato: 076/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa E da SilVEira GUEr-
rEiro coMÉrcio E SErViÇoS dE coMUNicaÇÃo MUlTiMÍdia – ScM EirEli.
Objeto e Justificativa do Aditamento: prestação de serviço de acesso à 
internet para Promotoria de Justiça de Viseu/Pa. Prorrogação do prazo de 
vigência por mais 12 (doze) meses.
data de assinatura: 16/11/2021.
Vigência do aditamento: 25/11/2021 a 24/11/2022.
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: 728948

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 046/2021-MP/Pa, empreitada por pre-
ço global, no tipo menor preço, que tem como objeto o registro de preços 
para aquisição de mobiliário:
- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as empresas com os 
seguintes valores:
21.306.287/0001-52 - TEcNo2000 iNdUSTria E coMErcio lTda:
Grupo 01 - Valor global: r$ 3.731.300,00;
Grupo 02 - Valor global: r$ 1.267.750,00;
Grupo 03 - Valor global: r$ 574.600,00.
07.875.146/0001-20 - SErra MoBilE iNdUSTria E coMErcio lTda:
item 63 - Valor global: r$ 83.589,00.
Valor global do certame: r$ 5.657.239,00.
Belém (Pa), 16 de novembro de 2021.
lays favacho Bastos
Pregoeira

Protocolo: 728928

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 046/2021-MP/Pa
oBJeto: registro de preços para aquisição de mobiliário.
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 112/2019-SGJ-Ta, que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 046/2021-MP/Pa, com critério de julgamento 
menor preço por grupo e, diante do julgamento da Pregoeira designada 
pela PorTaria nº. 2646/2021-MP/PGJ, de 27/08/2021, adjudico e 
homologo o resultado do certame supracitado em favor das empresas 
abaixo relacionadas, para todos os efeitos previstos em lei:
21.306.287/0001-52 - TEcNo2000 iNdUSTria E coMErcio lTda:
Grupo 01 - Valor global: r$ 3.731.300,00;
Grupo 02 - Valor global: r$ 1.267.750,00;
Grupo 03 - Valor global: r$ 574.600,00.
07.875.146/0001-20 - SErra MoBilE iNdUSTria E coMErcio lTda:
item 63 - Valor global: r$ 83.589,00.
Valor global do certame: r$ 5.657.239,00.
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 16 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 729276

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3948/2021-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 MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro, 
aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1347, lotado na Promo-
toria de Justiça de Tailândia, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
28/10/2021 até 17/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
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Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 2.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 11 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3949/2021-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 ildEMar lEal dE aZEVEdo, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1658, lotado na Promotoria de Justiça 
de Santa Bárbara do Pará, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
3/11/2021 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$ 160,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 840,00
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
Portaria Nº 3950/2021-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 diEGo WallacE doS SaNToS riBEiro, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1832, lotado na Promotoria 
de Justiça de Bonito, a importância de r$ 3.000 (três mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 3/11/2021 
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$ 1.000,00
3390-36 o.S. Terceiros - P. física r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 11 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3951/2021-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 EroNilSoN MElo dE SoUZa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.943, lotado na Promotoria de Justiça 
de ananindeua, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 3/11/2021 
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
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 11 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3952/2021-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 EMaNUEl TadEU coUTiNHo MacHado, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1177, lotado na Promotoria 
de Justiça de Benevides, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
4/11/2021 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$ 500,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 300,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 11 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 3969/2021-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 HUGo TEiXEira rESENdE, TÉcNico EM 
iNforMáTica, Matrícula n.º 999.2105, lotado na Promotoria de Justiça 
de Marabá, a importância de r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
10/11/2021 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$ 3.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 12 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4014/2021-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 MaUro dE JESUS SaNTa BrÍGida da foNSEca, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1633, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de Santarém Novo, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhen-
tos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 27/10/2021 até 17/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo r$ 450,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física r$ 1.050,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 20/12/2021, 
devido ao encerramento do exercício financeiro.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4020/2021-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 BriaNNE SilVa BriTo, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, 
Matrícula n.º 999.2147, lotada na Promotoria de Justiça de São Geraldo 
do araguaia, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 12/11/2021 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
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 20/12/2021, 
devido ao encerramento do exercício financeiro.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 16 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4025/2021-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 dioNÍSio E SoUZa GoMES, aSSESSor dE ProMoToria dE 
JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula nº 999.2910, lotado na Promotoria 
de Justiça de Melgaço, a importância de r$ 900,00 (novecentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
10/11/2021 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$ 900,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 20/12/2021, 
devido ao encerramento do exercício financeiro.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 16 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4026/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr a roSEliTa araÚJo MiraNda, aUXiliar dE adMiNiSTra-
ÇÃo, Matrícula n.° 999.2036, lotada na Promotoria de Justiça de Mon-
te alegre, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
12/11/2021 até 17/12/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758



 diário oficial Nº 34.768  127 Quarta-feira, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 20/12/2021, 
devido ao encerramento do exercício financeiro.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 16 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4027/2021-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 criSPiM riBEiro dE alMEida filHo, aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1275, lotado na divisão de Patrimônio, a 
importância de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ocorrer com despesas 
de Pronto Pagamento, período de aplicação 11/11/2021 até 17/12/2021, 
conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1494.8760
Governança e Gestão
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 2.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 20/12/2021, 
devido ao encerramento do exercício financeiro
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 16 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4028/2021-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 BriaNNE SilVa BriTo, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, 
Matrícula n.º 999.2147, lotada na Promotoria de Justiça de São Geraldo 
do araguaia, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 11/11/2021 até 
30/11/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 16 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 4029/2021-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 adMiNiSTraÇÃo, Ma-
trícula n.º 999.1392, lotado na Promotoria de Justiça de redenção, a im-
portância de r$ 770,00 (setecentos e setenta reais), para ocorrer com 
despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 8/11/2021 até 
30/11/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física r$ 770,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 16 de novembro de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 729269

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0561/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar 
dE

diaS
rESTaNTES

50882/2019 alZira PiNTo 
frEiTaS 2016/2017 18/11 a 

17/12/2019 03/12/2019 15

48874/2019 aMaNda SoUZa 
loPES 2018/2019 11/11 a 

01/12/2019 18/11/2019 14

41595/2019 alaNa SaNTaNa 
SoUZa 2018/2019 21/08 a 

19/09/2019 09/09/2019 11

41479/2019 aNa Maria HElfEr 2018/2019 26/08 a 
24/09/2019 10/09/2019 15

50473/2019 aNGEla Maria doS 
SaNToS QUadroS 2017 20/11 a 

19/12/2019 02/12/2019 18

2575/2019 ariaNNE BriTo cal 
aTHiaS 2017/2018 07 a 

26/01/2019 17/01/2019 10

49599/2019 BarBara VEiGa 
fErrEira roSa 2018/2019 19/11 a 

06/12/2019 25/11/2019 12

41619/2019 BrENda PraZErES dE 
caMPoS raMoS 2017/2018 02 a 

18/09/2019 10/09/2019 9

42208/2019 cEliNa QUEiroZ 
caMPoS BraNdao 2018/2019 26/08 a 

24/09/2019 17/09/2019 8

50288/2019 claYToN aNdradE 
diaS 2018/2019 09/11 a 

10/12/2019 29/11/2019 12

49355/2019 coSME loBaTo 
cordEiro 2017/2018 18/11 a 

17/12/2019 20/11/2019 28

39801/2019 dEiSE Maria aNdra-
dE ViaNa liNdolfo 2018/2019 20/08 a 

18/09/2019 30/08/2019 20

49628/2019 diEGo aUGUSTo 
SilVa doS rEiS 2018/2019 20/11 a 

19/12/2019 25/11/2019 25

42459/2019 EliZaBETH SaNToS 
liMa BEMErGUY 2018/2019 25/09 a 

24/10/2018 25/09/2019 30

41900/2019 EriK lUiZ dE NUNES 
ValENTE 2018/2019 02/09 a 

01/10/2019 16/09/2019 9

42454/2019 EUridicE dE oliVEi-
ra BraNdao 2016/2017 19/09 a 

02/10/2019 19/09/2019 14

50371/2019 KariNa SoUZa 
fraNcES 2018/2019 11/11 a 

10/12/2019 29/11/2019 12

49520/2019 JEaN MaTiaS aViZ 
alVarEZ 2018/2019 11 a 

30/11/2019 22/11/2019 9

40514/2019 Joao diNiZ dE 
SoUZa 2018/2019 05/08 a 

03/2019 27/08/2019 8

50289/2019 JoSE Marco aNToNio 
cardoSo MilEo 2018/2019 12/11 a 

03122019 29/11/2019 5

40989/2019 JoSE rENaN PirES dE 
frEiTaS 2018/2019 19/08 a 

17/09/2019 09/09/2019 9

42178/2019 HENriQUE TEiXEira 
da SilVa JUNior 2018/2019 02/09 a 

01/10/2019 16/09/2019 16

41055/2019 lEoVEGildo MoraES 
fraNca 2018/2019 19/08 a 

17/09/2019 09/09/2019 9

42409/2019 lUcaS PaMPloNa 
PaolElli 2018/2019 10/09 a 

09/10/2019 18/09/2019 22

42285/2019
lUciaNa do ValE 
cardoSo doS 

SaNToS
2018/2019 01 a 

30/09/2019 16/09/2019 15

50538/2019
Marco aUrElio dE 

NaZarETH carValHo 
dE liMa

2018/2019 25/11 a 
24/12/2019 03/12/2019 22

49586/2018 MarcoS arNoN diaS 
da SilVa 2018/2019 04/11 a 

03/12/2019 25/11/2019 3

42438/2019 MaUro caValcaNTi 
SiMao lUiZ 2018/2019 09 a 

28/09/2019 19/09/2019 10

50436/2019 MicHElE dE PaUla 
MaciEl TEiXEira 2018/2019 18/11 a 

02/12/2019 28/11/2019 5

50651/2019
MilENa dE NaZarE 

PaNToJa carValHo 
BENTES

2018/2019 25/11 a 
13/12/2019 03/12/2019 11

51088/2019 oZilEa SoUZa 
coSTa 2018/2019 27/11 a 

15/12/2019 06/12/2019 10

41473/2019 PaTricK daNTaS 
liMa 2018/2019 19/08 a 

17/09/2019 03/09/2019 15

39876/2019 roSaNa riBEiro 
lUiZ 2018/2019 02/09 a 

01/10/2019 02/09/2019 30

51459/2019 roSilda PacHEco 
E SilVa 2018/2019 25/11 a 

24/12/2019 10/12/2019 15

51173/2019 SilVia rEGiNa lEao 
dE oliVEira 2018/2019 05/11 a 

04/12/2019 28/11/2019 7

37288/2019 THadEU MariaNo 
MENEZES dE aBrEU 2018/2019 16/08 a 

14/09/2019 16/08/2019 30

50527/2019 TElMa Maria loPES 
VilaS BoaS 2018/2019 27/11 a 

11/12/2019 02/12/2019 10

50279/2019 TErcio cardoSo 
MENEZES 2018/2019 02 a 

14/12/2019 02/12/2019 13

41361/2019 THaNara MUNiZ 
aGUiar 2018/2019 26/08 a 

24/09/2019 10/09/2019 15

41926/2019 VilMara THaYGla 
MoY riBEiro 2018/2019 02/09 a 

01/10/2019 16/09/2019 16

39797/2019 WaNdrEa da coSTa 
raNiEri 2018/2019 19/08 a 

17/09/2019 02/09/2019 16
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 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 12 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 728779

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 046/2021-MP/Pa
decisÃo
considerando os termos estabelecidos nos artigos 13, iV, e 17, Viii, ambos 
do decreto nº 10.024/2019, conheço do recurso administrativo interposto 
pela empresa E diaS dE oliVEira lTda.
considerando as conclusões do parecer nº 371/2021-aSSJUr/PGJ, expe-
dido pela Assessoria Jurídica desta Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico a 
decisão fundamentada apresentada pela Pregoeira do Ministério Público do 
Estado do Pará, e julgo improcedente o recurso interposto pela empresa 
E DIAS DE OLIVEIRA LTDA, mantendo a proposta financeira da licitante 
TEcNo2000 iNdÚSTria E coMÉrcio lTda, como vencedora nos grupos 
01, 02, e 03 do Pregão Eletrônico nº 046/2021-MP/Pa.
Belém, 16 de novembro de 2021.
césar Bechara Nader Mattar Jr.
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 729159

.

.

oUtras MatÉrias
.

a V i s o Nº 09/2021-cGMP
o Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, cor-
regedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, aViSa a todos os candidatos que os rElaTÓrioS abaixo estão 
disponíveis, para consulta na corregedoria-Geral, pelo prazo de cinco dias 
úteis. a cópia será encaminhada mediante requerimento do interessado, 
opcionalmente, por e-mail (correg_movimentacao), nos termos do art. 9º, 
§§ 1º e 2º, da resolução nº 03/2014/MP/cSMP: 

GEdoc Edital (doE) Entrân-
cia concurso critério cargo

 

129425/2021 51/2021(17/09/2021) 2ª remoção
 ant 3º PJ de Parago-

minas

129429/2021 52/2021(17/09/2021) 2ª Promoção
 

Mer
 

2º PJ cível de 
redenção

129432/2021 53/2021(17/09/2021) 2ª Promoção
 ant PJ de oriximiná

129435/2021 54/2021(17/09/2021) 2ª Promoção
 Mer 4º PJ de itaituba

Belém (Pa), 16 de novembro de 2021.
 MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
 Procurador de Justiça
 corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 729149
aViso n.° 24/2021-csMP/MPPa
  faço público, a quem interessar possa que a 11ª Sessão ordinária do 
conselho Superior será híbrida (on-line e presencial) e realizar-se-á no 
dia 19 de novembro de 2021, às 9h, no site www.mppa.mp.br e no Ple-
nário “Procurador de Justiça octávio Proença de Moraes”, quarto andar do 
Edifício-Sede do Ministério Público do Estado do Pará, situado à rua João 
diogo, n.º 100, Bairro da cidade Velha, nesta cidade, para apreciação da 
pauta a seguir:
iteNs da PaUta:
1. apreciação das atas das seguintes sessões:
8ª Sessão ordinária, ocorrida em 16/08/2021;
8ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, realizada de 23/08 a 27/08/2021; e
9ª Sessão ordinária, ocorrida em 13.09.2021.
2. Protocolo n.º 14989/2021 - Eleição de 02 (dois) Procuradores de Justiça 
e 01 (um) Promotor de Justiça de 3ª entrância para integrarem, como 
suplentes, a comissão de concurso de ingresso na carreira do Ministério 
Público do Estado do Pará, nos termos do art. 63, § 2º, inciso ii, da lei 
complementar Estadual n.º 057, de 06.07.2006.
3. apreciação do quadro geral de antiguidade dos Membros do Ministério 
Público do Estado do Pará, nos termos do art. 4º, § 2º do regimento inter-
no do conselho Superior do Ministério Público.
4. Protocolo n.º 9280/2021 – Proposta de alteração do anexo Único da re-
solução n.º 003/2014/MP/cSMP, contendo Tabela apuratória de Pontuação 
segundo as Tabelas Unificadas do CNMP, para a devida adequação.
5. Proposta de resolução para fixar a relação de Promotorias de Justiça de 
difícil provimento, para o ano de 2022, nos termos do art. 4º da resolução 
n.º 005/2021-cSMP.
6. Julgamento de Processos:
6.1. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
6.1.1. Processo n.º 000441-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará e o Promotor de Justi-
ça do MPPa, dr. Gilberto Valente Martins
requerido(s): coronel osmar Vieira da costa Júnior
origem: 2ª PJ Militar de Belém
Assunto: apurar suposta conduta ímproba consistente em busca oficiosa de 
obtenção de imagens do então Procurador-Geral de Justiça do MPPa, dr. 
Gilberto Valente Martins, praticada pelo ex-chefe da casa Militar do Gover-
no do Estado do Pará, cel. osmar Vieira da costa Júnior

6.2. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
6.2.1. Processo n.º 000073-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): João Marcelo fonseca Martins
origem: 1ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa pratico por 
João Marcelo fonseca Martins, que estaria exercendo a advocacia enquanto 
era assessor no Ministério Público do Estado do Pará
7. comunicação de vagas.
8. o que ocorrer.
Belém-Pa, 16 de novembro de 2021.
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
  Secretário do conselho Superior do MPPa

Protocolo: 729116
Portaria Nº 0562/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr e aUToriZar férias ao servidor do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo
133820/2021 ricardo JoSE caBral dE carValHo 2020/2021 12/01 a 10/02/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 12 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 728760
Portaria Nº 0559/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar 
dE

diaS
rESTaNTES

135386/2021 airToN SENa VaScoN-
cEloS 2020/2021 21/10 a 

19/11/2021 10/11/2021 10

116499/2020 alESSaNdra cHaVES 
da SilVa 2019/2020 20/07 a 

18/08/2020 05/08/2020 14

121858/2021 alEXaNdra SoUZa 
da SilVa 2019/2020 12 a 

31/07/2021 26/07/2021 06

108721/2021 aliNE iaNE dE MENEZES 
corrEia 2020/2021 01 a 

30/04/2021 01/04/2021 30

134648/2021 aMaNda dE NoVoa 
liMa 2019/2020 19/10 a 

17/11/2021 04/11/2021 14

122434/2021 aNdrEa Mara ciccio 2019/2020 19/07 a 
09/08/2021 30/07/2021 11

134279/2021 aNElicE foNSEca 
BElEM lEiTao SilVa 2020/2021 22/10 a 

20/11/2021 03/11/2021 18

134550/2021 BrUNo TraVaSSoS da 
roSa BraGa 2020/2021 26/10 a 

17/11/2021 03/11/2021 15

110862/2021 cora coraliNa alVES 
rEiS dE SoUSa 2020/2021 19/04 a 

18/05/2021 29/04/2021 20

134911/2021 criSTiNa XaViEr dE 
caSTro 2020/2021 03/11 a 

02/12/2021 03/11/2021 30

134480/2021 ElErY riBEiro PoSSaN-
TE BarBalHo 2020/2021 18/10 a 

16/11/2021 03/11/2021 14

119211/2021 EricSoN NaSciMENTo 
da SilVa 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

134656/2021 idarliENE doS PraZE-
rES SilVa 2020/2021 02/11 a 

01/12/2021 04/11/2021 28

124066/2020 JUdiTH alVarEZ cri-
SoSToMo 2019/2020 13/10 a 

11/11/2020 13/10/2020 30

134625/2021 Karla KariME VaScoN-
cEloS GUErrEiro 2020/2021 13/10 a 

11/11/2021 04/11/2021 08

119304/2021 laiS criSTiNa SilVa 
SafE dE MaToS 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

134210/2021 lENoN JoSE coSTa 
raiol 2020/2021 16/11 a 

15/12/2021 16/11/2021 30

133452/2021 MarcoS roBErTo 
SiQUEira aNdradE 2020/2021 01 a 

30/11/2021 01/11/2021 30

134595/2021 MarialVa SoUZa dE 
aZEVEdo 2020/2021 03/11 a 

02/12/2021 03/11/2021 30

115969/2020 Marli dE faTiMa fEliN-
To PiNHo ladiSlaU 2019/2020 03/08 a 

01/09/2020 03/08/2020 30

134314/2021 Marli dE faTiMa fEliN-
To PiNHo ladiSlaU 2020/2021 03/11 a 

02/12/2021 03/11/2021 30

109900/2021 MaYlor coSTa lEdo 2020/2021 05/04 a 
04/05/2021 13/04/2021 22
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134090/2021 MaYSa GUalBErTo 
SaNToS 2020/2021 04/10 a 

02/11/2021 04/10/2021 30

122645/2021 NElMa rEGiNa da SilVa 
aMaro coSTa 2020/2021 19/07 a 

02/08/2021 27/07/2021 07

128975/2020 oZilEa SoUZa coSTa 2019/2020 16/11 a 
06/12/2020 04/12/2020 03

121785/2021 ricardo JoSE caBral 
dE carValHo 2019/2020 13/07 a 

11/08/2021 23/07/2021 20

134952/2021 rodriGo WEriSSoN 
VaZ dE BriTo dE JESUS 2020/2021 03/11 a 

02/12/2021 03/11/2021 30

133650/2021 roGENila BElEM 
SaldaNHa 2020/2021 20 a 

28/10/2021 26/10/2021 03

122290/2021 roSiaNE NoroNHa 
PErEira 2020/2021 19/07 a 

17/08/2021 29/07/2021 20

134290/2021 rUTE HElENa Garcia 
dE alMEida 2020/2021 01 a 

30/11/2021 01/11/2021 30

109157/2021 SaNdrYlENE MarQUES 
MElo SaNToS 2020/2021 05/04 a 

04/05/2021 05/04/2021 30

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 11 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 728758
Portaria Nº 0565/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor rUBENS fErNaNdES rocHa, auxiliar de admi-
nistração, para exercer o cargo de provimento em comissão de diretor do 
departamento de administração, durante o afastamento da titular, PaUlo 
SÉrGio doS SaNToS coSTa, no dia 18/10/2021.
ii - dESiGNar o servidor PaUlo HENriQUE SoUZa SacraMENTo, auxiliar 
de Administração, para exercer a função gratificada de Chefe do Serviço 
de almoxarifado, durante o afastamento da titular, rUBENS fErNaNdES 
rocHa, no dia 18/10/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 12 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 728765
Portaria Nº 0563/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr E aUToriZar 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, de acordo 
com o art. 98 da lei Estadual n.º 5.810/1994, aos servidores do Ministério 
Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME ParcEla TriÊNio PErÍodo
134950/2021 criSTiNa XaViEr dE caSTro 1ª 2002/2005 18/11 a 17/12/2021

135837/2021 JoSE dE JESUS PErEira 
filHo 2ª 1999/2002 10/01 a 08/02/2022

133749/2021 Maria lUZia coSTa frEiTaS 
PErEira 2ª 2005/2008 18/11 a 17/12/2021

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 12 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 728766
Portaria Nº 0564/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio Nº dE 
diaS PErÍodo

135274/2021 alEXaNdra SoUZa da SilVa 2019/2020 06 29/11 a 
04/12/2021

122932/2020 aMaNda SilVia SilVa SoUZa 
NoGUEira 2019/2020 30 01 a 

30/10/2020

118268/2021 aMaNda SoUZa loPES 2019/2020 30 23/06 a 
22/07/2021

134147/2021 aNa Maria HElfEr 2020/2021 09 07 a 
15/01/2022

132960/2021 aNdErSoN lUiZ liMa doS SaNToS 2019/2020 02 26 a 
27/10/2021

134162/2021 caMila fiGUEirEdo cHaVES 
dElGado 2019/2020 30 03/11 a 

02/12/2021

135275/2021 carloS alBErTo da coSTa SolaNo 2020/2021 16 02 a 
17/12/2021

134230/2021 claUdia rEGiNa GoMES PaNTalEao 2020/2021 15 22/11 a 
06/12/2021

133372/2021 claYToN WoNGHaN da SilVa 2020/2021 30 16/11 a 
15/12/2021

132877/2021 cora coraliNa alVES rEiS dE 
SoUSa 2020/2021 20 03 a 

22/11/2021

121670/2021 coSME loBaTo cordEiro 2020/2021 30 27/07 a 
25/08/2021

102642/2021 criSTiNa XaViEr dE caSTro 2019/2020 30 18/02 a 
19/03/2021

134108/2021 EriKa PaTricia VaScoNcEloS 
oliVEira 2020/2021 30 01 a 

30/12/2021

135015/2021 fErNaNda liMa da cUNHa 2015/2016 12 08 a 
19/11/2021

134014/2021 iSraEl doS SaNToS MENdoNca 2020/2021 30 16/11 a 
15/12/2021

135589/2021 JEaN MaTiaS aViZ alVarEZ 2019/2020 30 17/11 a 
16/12/2021

129343/2020 JErEMiaS da Graca SoUZa 2019/2020 09 07 a 
15/01/2021

134303/2021 JUliaNa caMPoS PaiVa 2017/2018 15 03 a 
17/12/2021

129854/2021 lUcilEo fErNaNdo PESSoa Maia 2019/2020 16 18/10 a 
02/11/2021

134300/2021 lUiZ ricardo PiNHo 2019/2020 19 16/11 a 
04/12/2021

134145/2021 MariNETTE VirGiNia doS SaNToS 
PEiXoTo 2019/2020 30 18/11 a 

17/12/2021

124124/2021 NElMa rEGiNa da SilVa aMaro 
coSTa 2020/2021 07 23 a 

29/08/2021

131929/2021 oZilEa SoUZa coSTa 2019/2020 03 13 a 
15/10/2021

127629/2020 rafaEla XaBrEGaS fErrEira 
BriNGEl 2019/2020 30 07/01 a 

05/02/2021

134781/2021 raiSSa rENEE dE oliVEira JiMENEZ 2020/2021 30 16/11 a 
15/12/2021

134357/2021 raQUEl corrEa dE alMEida 2019/2020 30 03/11 a 
02/12/2021

134150/2021 raQUEl rEal dE oliVEira 2019/2020 30 09/11 a 
08/12/2021

135221/2021 rENaTa ElEN SoUSa GodiNHo 2019/2020 13 29/11 a 
11/12/2021

133889/2021 roGENila BElEM SaldaNHa 2020/2021 03 08 a 
10/11/2021

135110/2021 TaTiaNa laGES aliVErTi iSraEl 2020/2021 16 09 a 
24/11/2021

135581/2021 THiaGo carValHaES PErES 2020/2021 12 24/11 a 
05/12/2021

126096/2020 WaNdErlaN dE MElo BriTo 2018/2019 11 09 a 
19/11/2020

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 12 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 728761
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 05 de 
outubro de 2021
Portaria Nº 0477/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o n.º 
12404/2021, em 27/08/2021;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o n.º 
15478/2021, em 18/10/2021;
coNSidEraNdo os termos do art. 21 da PorTaria n.º 4765/2015-MP/
PGJ, de 11/8/2015, publicada no d.o.E. de 13/8/2015,
r E S o l V E:
dETErMiNar a remoção em caráter provisório, da servidora JoilMa Mar-
TiNS da SilVa, ocupante do cargo de auxiliar de administração, lotada 
na região administrativa Marajó ii - Promotoria de Justiça de Portel, para 
a região Metropolitana de Belém i - Promotoria de Justiça de icoaraci, a 
contar de 16/11/2021, até ulterior deliberação.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém/Pa, 01 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 728719
extrato de Publicação da Portaria n.º 016/2021-MP/2ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 2º carGo da ProMoToria dE 
JUSTiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, E 
dE acidENTES dE TraBalHo da caPiTal, dra. adriana de lourdes Mota 
Simões colares, torna pública a PorTaria n.º 016/2021-MP/2ªPJdiaT/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo, que se encontra à 
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disposição na sede do Ministério Público Estadual, na rua Ângelo custódio, 
n.º 36, anexo i, Bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém-Pa.
PorTaria de instauração n.º 016/2021
data da instauração: 11/11/2021
objeto: Garantir ao Sr. alEXaNdrE oliVEira da SilVa, pessoa com de-
ficiência, paciente do Sistema Único de Saúde – SUS (CNS n.º 700 1029 
8609 6518), o fornecimento dos medicamentos aMoXiciliNa 500mg, di-
clofENaco 50mg e SUlfaTo dE NEoMiciNa + BaciTraciNa (pomada), 
de acordo com sua respectiva prescrição médica.
Promotora de Justiça: dra. adriana de lourdes Mota Simões colares (ti-
tular)

Protocolo: 728698
editaL de aUdiÊNcia PÚBLica Nº 001/2021-MP/4ºPJ/atM
o Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais 
e constitucionais, com fulcro no art. 129, ii e iii, da constituição federal, 
art. 25, iV, “a”, e art. 27, parágrafo único, iV, da lei federal nº 8.625/93, 
na resolução nº 159/2017/cNMP, e no âmbito do Procedimento adminis-
trativo, SiMP 000006-803/2021, na 4ª Promotoria de Justiça da infância e 
Juventude de altamira:
coNSidEraNdo a resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, do conse-
lho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre as audiências públicas 
no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º, XiV, da lei complementar nº 
75/93, iV do parágrafo único do art. 27 da lei 8.625/93, que estabelece 
como atribuição do Ministério Público da União e dos Estados a promoção 
de outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis;
coNSidEraNdo ser função institucional do Ministério Público a defesa dos 
direitos coletivos e difusos da sociedade brasileira;
coNSidEraNdo o predisposto no art. 5º, XiV, da constituição federal 
de 1988 e nas leis nº 12.527/2011 e 10.650/2003, que estabelecem a 
garantia de toda e qualquer pessoa ter acesso às informações relevantes;
coNSidEraNdo que foi instaurado na 4ª PJ da infância e Juventude de al-
tamira o Procedimento administrativo - SiMP 000006-803/2021e 000286-
803/2021, a partir de informações remetidas pelo conselho Estadual de 
Segurança Pública (coNSEP), entidades e movimentos sociais do Município 
de altamira, no qual relataram o aumento da violência contra crianças e 
adolescentes na região do Xingu;
coNVoca: os interessados para realização de aUdiÊNcia PÚBlica no dia 
01/12/2021, com início às 09:00h, no centro de convenções e cursos de 
altamira, localizado na rua acesso 2, s/n, bairro Premem, altamira/Pa.
oBJETiVo GEral: fomentar políticas públicas de enfrentamento e combate 
à violência contra crianças e adolescentes no Município de altamira, de 
modo a estabelecer um ambiente de ampla discussão das demandas ora 
apresentadas.
oBJetiVos esPecÍFicos:
implantação de câmeras de segurança no Município de altamira;
criação de uma unidade da faSEPa no Município de altamira;
criação de uma delegacia Especializada no atendimento à criança e ado-
lescente no Município de altamira;
o atendimento das medidas socioeducativas pelo crEaS;
falta de iluminação pública no Município de altamira;
retorno do ProErd nas escolas do Município;
o que ocorrer;
da ForMa da ParticiPaÇÃo
os interessados poderão participar diretamente, questionando, por escrito, 
a matéria em pauta, cuja leitura será realizada após os debates e respondi-
da em seguida, bem como solicitando previamente a participação oral para 
as arguições que entenderem pertinentes.
Ao final, será apresentada pela coordenação uma avaliação geral das con-
tribuições obtidas na audiência Pública e os encaminhamentos pertinentes.
Será lavrada, em até 05 (cinco) dias após a audiência, ata sucinta dos tra-
balhos, sendo o extrato divulgado nos termos da resolução nº 82, de 29 de 
fevereiro de 2012, do conselho Nacional do Ministério Público.
Providencie-se o envio de notificações e convites para participação pública, 
que deverão seguir acompanhados de cópia deste edital.
divulgue-se o presente edital em conformidade ao que disciplinam a re-
solução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, do conselho Nacional do Mi-
nistério Público.
altamira/Pa, 10 de novembro de 2021.
lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa
Promotor de Justiça
3ª Promotoria de Justiça cível de defesa dos Órfãos, interditos,
Incapazes, Pessoas com Deficiência e Idosos de Altamira
respondendo pela 4ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude de 
altamira

Protocolo: 728695
extrato de Portaria do Procedimento Preparatório nº 000773-
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 000773-151/2021.
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 029/2021
data de instauração: 11/11/2021
objeto: visa apurar possíveis irregularidades na concessão de diárias a 
policiais civis e servidores da delegacia-Geral de Polícia civil, sem que a 
verdadeira atividade das diárias tenha se realizado.
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma
investigado: rocco Giuseppe da Silva farah- Polícia civil do Estado do 
Pará - Pc/Pa
Promotor de Justiça: dr. JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS

Protocolo: 728686

Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 011/2021-MP/1ªPJM
o Promotor de Justiça titular do 1º cargo de Marituba, com fulcro no art. 
8º, inciso iii, da resolução nº 174/2017-cNMP e no art. 31, inciso iii, da 
resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP nº 000427- 450/2021 que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de Marituba, com sede na rua cláudio Barbosa da 
Silva nº 380, Marituba, Pará.
PorTaria nº 011/2021-MP/1ªPJM
objeto: Procedimento administrativo com o objetivo de adotar providên-
cias relacionadas à concretização plena dos direitos e dignidade do adoles-
cente H.E.P.S. laércio Guilhermino de abreu, titular do 1º cargo de Promo-
tor de Justiça de Marituba.

Protocolo: 728687
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria nº 013/2021-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 , sob SiMP n° 000255-803/2020, que se encontra à dispo-
sição na 4ª Promotoria de Justiça de altamira, situada na Tv. Niterói, 1335, 
Bairro Uirapuru, altamira/Pará, fone (93) 3515-1744/1998.
PorTaria nº 013/2021-MP/4ºPJ/aTM
autor: Ministério Público do Estado do Pará
assunto: tem o objetivo a tutela de interesses individuais indisponíveis do 
adolescente K. B. l.
luciano augusto araújo da costa – No exercício da 4ª Promotoria de Justi-
ça – infância e Juventude de altamira.

Protocolo: 728688
Portaria Nº 3975/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente protocolizado 
sob o nº 16775/2021,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994, JUKiMaH fEliPE NaSciMENTo SENa, do 
cargo de provimento em comissão de assessor Técnico Especializado - 
MP.cPcP-102.4, nomeado por meio da PorTaria nº 3.525/2021, publicado 
no d.o.E. de 22/10/2021, a contar de 10/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 12 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 728689
eXtrato de arQUiVaMeNto
reFerÊNcia: Portaria N.º 002/2020-2ªPJsMG
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo membro titular da 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá, torna pública o arQUiVaMENTo do iNQUÉriTo ciVil (ic) re-
ferente ao ProTocolo SiMP N.º 000795-143/2020, o qual se encontra 
à disposição na sede do órgão ministerial, localizado na avenida Nazaré, 
530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000, São Miguel do Guamá–Pa, 
que apurou gastos realizados por membros da câmara Municipal de São 
Miguel do Guamá para o abastecimento e manutenção de veículos duran-
te o período da pandemia de coVid-19 (2020), mesmo com a entidade 
estando com as atividades suspensas, com indícios de uso de recursos 
públicos para proveito próprio, configurando, em tese, atos de improbidade 
administrativa, em razão da confirmação dos referidos indícios de atos de 
improbidade administrativa, com existência de irregularidades e dolo es-
pecífico dos Investigados, conforme análise técnica realizada, resolvido por 
meio da celebração de 15 (quinze) acordo dE NÃo PErSEcUÇÃo cÍVEl 
(aNPc) com os investigados.
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 728715
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 4º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.018/2021-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000689-450/2021
oBJETo: acompanhar possível situação de risco vivenciada pela adolescente J.B.l.
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo - Promotora de Justiça

Protocolo: 728861
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.020/2021-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000807-450/2021
OBJETO: Acompanhar e fiscalizar a implementação de infraestrutura física 
e de recursos humanos nos craS V - UiraPUrU, craS Viii – cUrUÇaMBá 
e craS X – diSTriTo.
lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa - Promotora de Justiça

Protocolo: 728859
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 003/2021-MP/PJsat
a Promotora de Justiça da cidade de Santo antônio do Tauá, Mônica cristi-
na Gonçalves Melo da rocha, com amparo nas disposições do art. 129, iii, 
da cf, art. 8º, da lei 7.347/1985, art. 25, iV, alínea “a”, da lei 8.625/1993, 
resolução cNMP nº 23/2007 e resolução nº 007/2019 do colégio de Pro-
curadores de Justiça do Estado do Pará instaura o Procedimento Prepara-
tório nº 000676-035/2021, que visa apurar as responsabilidades e promo-
ção das medidas judiciais e extrajudiciais eventualmente necessárias ao 
regular emprego da impessoalidade dos atos administrativos no município 
de Santo antônio do Tauá. Que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Santo antônio do Tauá, localizada na rua Sebastião dantas, nº 
490, Bairro: cento, Santo antônio do Tauá, cEP: 68760-000.

Protocolo: 728941
eXtrato da Portaria N.º 37/2021/10ª PJ de Marabá
a 10ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna públi-
ca a instauração do presente Procedimento administrativo nº 000141-
950/2021, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justi-
ça, situada na rua das flores, s/nº, Bairro agrópoles do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 37/2021/10ª PJ de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n.º 000141-950/2021
instauração de Procedimento administrativo para acompanhar eventual si-
tuação de risco e/ou vulnerabilidade das adolescentes N.S.o., de 13 anos 
de idade, e i.S.o., de 16 anos de idade, bem como aplicar as medidas de 
proteção cabíveis.
Marabá/Pa, 06 de outubro de 2021.
JaNE clEidE SilVa SoUZa
Promotora de Justiça
Titular da 10ª PJ da infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 728958
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 014/2021-MP/PJF
o Promotor de Justiça Titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 129, 
incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 23/2007 
do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Ministério Público do 
Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e Vi, da lei comple-
mentar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo Nº 000140-158/2021 que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua dr. dionísio Bentes, s/nº 
– centro – cEP: 68.280-000,faro – fone/ fax: (93)3557-1119.
PorTaria nº 014/2021-MP/PJf
fiscalizados: Município de faro e seu representante legal.
Assunto: acompanhar e fiscalizar a destinação correta dos R$ 354.706,03 
(trezentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e quatro reais) que o Mu-
nicípio de faro recebeu, no ano de 2021, para realizar ações (fornecimento 
de alimentos, água potável) para vítimas das enchentes.
osvaldino lima de Sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 729013
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 015/2021-MP/PJF
o Promotor de Justiça Titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 129, 
incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 23/2007 
do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Ministério Público do 
Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e Vi, da lei comple-
mentar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo Nº 000153-158/2021 que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua dr. dionísio Bentes, s/nº 
– centro – cEP: 68.280-000,faro – fone/ fax: (93)3557-1119.
PorTaria nº 015/2021-MP/PJf
fiscalizados: Município de faro e seu representante legal e Empresa Via 
oeste construções lTda – EPP.
Assunto: acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de drenagem e 
pavimentação asfáltica de vias urbanas (meio-fio_ em concreto com sarje-
ta, calçada em concreto e pavimentação em concreto betuminoso usinado 
quente (Processo nº 2019/281711, contrato nº 27/2019 e contrato de sub-
contratação de obra 01/2020).
osvaldino lima de Sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 729030
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 016/2021-MP/PJF
o Promotor de Justiça Titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 129, 
incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 23/2007 
do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Ministério Público do 
Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e Vi, da lei comple-
mentar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo Nº 000183-158/2021 que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua dr. dionísio Bentes, s/nº 
– centro – cEP: 68.280-000,faro – fone/ fax: (93)3557-1119.
PorTaria nº 016/2021-MP/PJf
fiscalizados: Secretário Municipal de Educação do Município de faro.
Assunto: acompanhar e fiscalizar o pagamento dos servidores lotados na 
secretária municipal de educação de faro e que não receberam parte dos 
salários no ano de 2020.
osvaldino lima de Sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 729044

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

MiNistÉrio PÚBLico de coNtas dos MUNicÍPios do estado 
do ParÁ

coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas No carGo 
de sUBProcUrador de coNtas do MiNistÉrio PÚBLico de 

coNtas dos MUNicÍPios do estado do ParÁ (MPcM/Pa)
editaL Nº 1 – MPcM/Pa – sUBProcUrador, de 16 de NoVeMBro 

de 2021
o Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará, tendo em 
vista o disposto na lei complementar Estadual nº 86, de 4 de janeiro de 
2013 (lei orgânica do MPcM/Pa), na lei Estadual nº 8.025, de 16 de julho 
de 2014, e na resolução nº 007/2019 – MPcM/Pa, de 26 de junho de 2019, 
do conselho de Procuradores de contas, torna pública a realização de con-
curso público para o provimento de vagas no cargo de Subprocurador de 
contas do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará 
(MPcM/Pa), mediante as condições estabelecidas neste edital.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 o concurso público será regido por este edital e executado pelo centro Brasi-
leiro de Pesquisa em avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (cebraspe), 
com a participação da ordem dos advogados do Brasil (oaB), Seção do Pará.
1.2 a seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as se-
guintes etapas, de responsabilidade do cebraspe:
1. a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
2. b) provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;
3. c) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;
4. d) avaliação de títulos, de caráter classificatório.
1.3 a prova objetiva, as provas discursivas e a prova oral, para todos os 
candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial para os candidatos que 
solicitarem participar na condição de pessoa com deficiência serão realiza-
das na cidade de Belém/Pa.
1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na localidade 
de realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades.
1.4 os candidatos nomeados estarão subordinados à lei complementar 
Estadual nº 86/2013 e à lei Estadual nº 8.025/2014.
1.5 Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital, 
por meio do endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mpcm_pa_21_subprocurador, em link específico, no período estabelecido 
no cronograma constante do anexo i deste edital.
1.5.1 a impugnação é o ato ou efeito de impugnar, ou seja, de contestar, 
de contrariar ou de opor-se, fundamentadamente, ao disposto neste edital.
1.5.1.1 o impugnante deverá, necessariamente, indicar o item/subitem 
que será objeto de sua impugnação.
1.5.2 Para requerer a impugnação, o impugnante deverá efetuar cadastro 
no endereço eletrônico do cebraspe, caso não seja cadastrado.
1.5.3 da decisão sobre a impugnação, não caberá recurso administrativo.
1.5.5 as respostas às impugnações serão disponibilizadas em um único 
arquivo no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mpcm_pa_21_subprocurador, na data provável estabelecida no cronogra-
ma constante do anexo i deste edital.
2 do carGo de sUBProcUrador de coNtas
rEQUiSiTo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
bacharelado em direito, fornecido por instituição de ensino superior re-
conhecida pelo Ministério da Educação (MEc), e, no mínimo, três anos 
de atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a obtenção do 
grau de bacharel em direito. Será considerada como conclusão a data de 
colação de grau, comprovada por intermédio de documentos e certidões, 
aplicando-se integralmente nos termos da lei complementar nº 086/2013, 
e suas alterações, e da resolução nº 007/2019 – MPcM/Pa.
dEScriÇÃo SUMária daS aTiVidadES: são atribuições do cargo de 
Subprocurador de contas àquelas previstas no art. 15 da lei complemen-
tar nº 086/2013 e alterações. aplicando-se no que couber à legislação per-
tinente ao Ministério Público do Estado do Pará, bem como a lei orgânica 
do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará.
SUBSÍdio: r$ 33.689,11.
3 dos reQUisitos BÁsicos Para a iNVestidUra No carGo
3.1 Ser aprovado no concurso público.
3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalida-
de portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de igualdade entre Brasilei-
ros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos 
termos do § 1º do art. 12 da constituição federal.
3.3 Estar em pleno gozo dos direitos políticos.
3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais.
3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o 
item 2 deste edital.
3.7 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, a 
ser verificada em inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial do 
Estado do Pará, por requisição do MPcM/Pa.
3.8 Ter boa conduta social e idoneidade moral, atestadas por, pelo menos, 
dois membros vitalícios do Ministério Público ou do Poder Judiciário, sem 
prejuízo das informações circunstanciadas colhidas pela comissão de con-
curso sobre a conduta pessoal, social, familiar e profissional do candidato.
3.9 declarar, expressamente, no momento da posse, o exercício ou não de car-
go, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da administração Pública 
Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos.
3.10 Não ter registro de antecedentes criminais, requisito que deverá ser 
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comprovado por certidão negativa ou folha corrida expedida pelo Poder 
Judiciário dos Estados e pelas Justiças federal, Militar e Eleitoral do local 
ou dos locais em que o candidato tiver residido nos últimos cinco anos.
3.11 Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público.
3.12 o candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição:
1. a) que é bacharel em direito e que atenderá, até a data da posse, à 
exigência de três anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após 
a obtenção do grau de bacharel em direito;
2. b) que está ciente de que a não apresentação do respectivo diploma, 
devidamente registrado no MEc, e a não comprovação da atividade jurídica 
até a data da posse acarretarão sua exclusão do certame; e
3. c) que aceita as demais regras pertinentes ao concurso, consignadas na 
resolução nº 007/2019 – MPcM/Pa e neste edital.
3.12.1 considera-se atividade jurídica, nos termos do art. 11 da resolução 
nº 007/2019 – MPcM/Pa, aquela desempenhada exclusivamente após a 
conclusão do curso de bacharelado em direito, como:
1.a) o efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, com participação 
anual mínima em cinco atos privativos de advogado com regular inscrição 
na ordem dos advogados do Brasil, em causas ou questões distintas;
2.b) o exercício de cargo, efetivo ou em comissão, emprego ou função, 
inclusive de magistério superior, que exijam a utilização preponderante de 
conhecimentos jurídicos; e
3.c) o exercício da função de conciliador em tribunais judiciais, juizados 
especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, 
assim como o exercício de mediação ou arbitragem na composição de litígios, 
pelo período mínimo de dezesseis horas mensais e durante um ano.
3.12.1.1 É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a 
contagem de tempo de estágio ou de qualquer outra atividade anterior à 
conclusão do curso de bacharelado em direito.
3.12.1.2 a comprovação do tempo de atividade jurídica relativa a cargos, 
empregos ou funções privativas de bacharel em direito será realizada por 
meio da apresentação de certidão circunstanciada, expedida pelo órgão 
competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de 
atos que exijam a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos.
3.12.1.3 Também são considerados atividades jurídicas, desde que inte-
gralmente concluídos com aprovação, os cursos de pós-graduação em di-
reito ministrados pelas Escolas do Ministério Público, da Magistratura e da 
ordem dos advogados do Brasil, de natureza pública, fundacional ou asso-
ciativa, bem como os cursos de pós-graduação reconhecidos, autorizados 
ou supervisionados pelo MEc ou pelo órgão competente.
3.13 cumprir as determinações deste edital.
4 das VaGas

cargo Vagas para ampla concorrência Vagas reservadas para candidatos 
com deficiência

Subprocurador de contas 2 *

(*) Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos com 
deficiência em razão do quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro 
de reserva.
5 das VaGas destiNadas aos caNdidatos coM deFiciÊNcia
5.1 Às pessoas com deficiência, cujas deficiências sejam compatíveis com 
as atribuições do cargo, que pretendam fazer uso das prerrogativas que 
lhe são facultadas pela constituição federal, é assegurado o direito de se 
inscrever neste concurso público.
5.1.1 Em cumprimento ao disposto no § 6º do art. 9º da resolução nº 
007/2019 – MPcM/Pa, serão reservados 5% das vagas existentes.
5.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enqua-
drarem no art. 2º da lei federal nº 13.146/2015; nas categorias discri-
minadas no art. 4º do decreto federal nº 3.298/1999, com as alterações 
introduzidas pelo decreto federal nº 5.296/2004; no § 1º do art. 1º da lei 
federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro 
autista); e na lei nº 14.126, de 21 de março de 2021, observados os 
dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009.
5.1.3 os candidatos que queiram se inscrever para concorrer de acordo com as 
regras constantes deste edital ficam cientes de que, como o quadro de Subpro-
curadores do MPcM/Pa é composto por 5 (cinco) cargos, não há previsão de 
imediato surgimento de vaga a ser reservada às pessoas com deficiência.
5.1.4 O primeiro candidato classificado na lista de candidatos com defi-
ciência será nomeado para ocupar a 6ª (sexta) vaga que eventualmente 
venha a ser aberta para o cargo, no prazo de validade do concurso público.
5.2 Para concorrer, o candidato deverá:
1.a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
2.b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido no 
máximo nos últimos 12 meses anteriores à data de publicação deste edital. 
O laudo deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. Deve, 
ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua 
inscrição no conselho regional de Medicina (crM), na forma do subitem 
5.2.1 deste edital.
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, no período estabelecido no 
cronograma do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico no 
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_
subprocurador, imagem legível do laudo médico a que se refere o subitem 5.2 
deste edital. após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos 
de força maior e nos que forem de interesse da administração.
5.2.2 o envio da imagem legível do laudo médico é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. o cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo 
de problema que impeça a chegada desse documento a seu destino, seja 
de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comuni-

cação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio.
5.2.2.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, “.jpeg” 
e “.jpg”. o tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1 MB.
5.2.3 o candidato deverá manter aos seus cuidados o original ou a cópia 
autenticada em cartório do documento constante do subitem 5.2 deste 
edital. caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a 
referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação 
da veracidade das informações.
5.2.4 a imagem legível do laudo médico terá validade somente para este 
concurso público e não será devolvida, assim como não serão fornecidas 
cópias desse documento.
5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 
6.5.9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de 
realização das provas, devendo indicar as condições de que necessita para 
a realização das provas.
5.3.1 ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candi-
datos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de 
aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de aprovação 
e a todas as demais normas de regência do concurso.
5.4 o edital com a relação provisória dos candidatos com inscrição deferida 
para concorrer na condição de pessoa com deficiência será publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://
www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, na data 
provável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital.
5.4.1 o candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisó-
ria dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de 
pessoa com deficiência deverá observar os procedimentos disciplinados na 
respectiva relação provisória.
5.4.2 No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de en-
vio da documentação pendente anexa ao recurso ou complementação desta.
5.5 a inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a 
perda do direito de participar do certame como pessoa com deficiência.
5.5.1 O candidato que não se declarar pessoa com deficiência no ato de inscrição 
não terá direito de participar do certame nessa condição. apenas o envio do lau-
do médico não é suficiente para deferimento da solicitação do candidato.
5.6 Ao candidato com deficiência visual grave, e que, portanto, necessite 
de atendimento especial para a realização das provas – por meio do Sis-
tema Braille, por meio do sistema convencional de escrita com caracteres 
ampliados, ou com o auxílio de ledor ou de computador – será assegurado, 
independentemente de requerimento, um tempo adicional de uma hora 
para a realização da prova objetiva e da prova discursiva, nos termos do 
art. 16 da lei Estadual nº 8.774, de 3 de outubro de 2018.
5.6.1 o tempo adicional mencionado no subitem 5.6 deste edital compre-
ende o tempo necessário para a reprodução das respostas do candidato 
para a folha de respostas e para o caderno de textos definitivos, nos ter-
mos do parágrafo único do art. 16 da lei Estadual nº 8.774/2018.
5.7 Os demais candidatos com deficiência que necessitarem de tempo adi-
cional para a realização das provas deverão demonstrar essa necessidade 
na solicitação de inscrição e encaminhar, na forma do subitem 6.5.9 deste 
edital, justificativa acompanhada de laudo e parecer que justifique a ne-
cessidade de tempo adicional, emitido no máximo nos 12 meses anteriores 
à data de publicação deste edital, por especialista da área de sua defici-
ência, com respectivo crM, que ateste a necessidade de tempo adicional.
5.8 da aValiaÇÃo BioPSicoSSocial
5.8.1 o candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa 
com deficiência, se não eliminado nas provas discursivas, será convocado 
para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe 
multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profis-
sionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos ter-
mos do art. 4º do decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, do § 1º do 
art. 2º da lei nº 13.146/2015, dos arts. 3º e 4º do decreto nº 3.298/1999, 
e suas alterações, do § 1º do art. 1º da lei nº 12.764, de 27 de dezembro 
de 2012, e da lei nº 14.126/2021.
5.8.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato 
e considerará:
1.a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
2.b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
3.c) a limitação no desempenho de atividades;
4.d) a restrição de participação.
5.8.2 os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com 
uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original 
e de parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (original ou có-
pia autenticada em cartório) que ateste a espécie e o grau ou o nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID-10, 
bem como a provável causa da deficiência, conforme modelo constante do 
anexo iii deste edital, e, se for o caso, de exames complementares espe-
cíficos que comprovem a deficiência.
5.8.3 O parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (original ou 
cópia autenticada em cartório) será retido pelo cebraspe por ocasião da 
realização da avaliação biopsicossocial.
5.8.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresen-
tar, além do parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar, exame 
audiométrico — audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) 
realizado no máximo nos 12 meses anteriores à data de realização da 
avaliação biopsicossocial.
5.8.5 Quando se tratar de deficiência visual, o parecer de equipe multi-
profissional e interdisciplinar deverá conter informações expressas sobre a 
acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos.
5.8.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial:



 diário oficial Nº 34.768  133 Quarta-feira, 17 DE NOVEMBRO DE 2021

1.a) não apresentar parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar 
(original ou cópia autenticada em cartório);
2.b) apresentar parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar em 
período superior a 12 meses anteriores à data de realização da avaliação 
biopsicossocial;
3.c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.8.4 e 
5.8.5 deste edital;
4.d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial;
5.e) não comparecer à avaliação biopsicossocial;
6.f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem 
passar por todas as etapas dessa avaliação.
7.g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida 
no subitem 15.10 deste edital.
5.8.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação 
biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de clas-
sificação geral.
5.8.8 o nome do candidato que, no ato da inscrição, se declarar com de-
ficiência e, na avaliação biopsicossocial, for considerado pessoa com defi-
ciência, e não for eliminado do concurso, será publicado em lista à parte e 
figurará também na lista de classificação geral.
5.8.9 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem provi-
das por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas 
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
6 das iNscriÇÕes No coNcUrso PÚBLico
6.1 TaXa: r$ 300,00.
6.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrô-
nico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, 
solicitada no período estabelecido no cronograma do anexo i deste edital.
6.2.1 o cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de 
comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação ou por erro 
ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao proces-
samento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados.
6.2.1.1 o candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no 
sistema de inscrição.
6.2.2 o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por 
meio do boleto bancário.
6.2.3 o candidato deverá imprimir o boleto bancário, que será disponibi-
lizado na página de acompanhamento do concurso, no endereço eletrô-
nico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, 
após efetuado o registro pelo banco.
6.2.3.1 o candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de 
acompanhamento do concurso.
6.2.4 o boleto bancário pode ser pago nos bancos conveniados, quais se-
jam: Banco do Brasil, Bradesco, itaú, caixa Econômica federal, Banco do 
Estado do Pará (Banpará) e Banco da amazônia.
6.2.5 o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data 
estabelecida no cronograma do anexo ii deste edital.
6.2.6 as inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de 
pagamento ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
6.3 o comprovante de inscrição do candidato estará disponível no ende-
reço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_
subprocurador, por meio da página de acompanhamento, após a aceitação 
da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção 
desse documento. O comprovante de inscrição ficará disponível somente 
até a data de realização da prova objetiva.
6.4 o edital com a relação provisória dos candidatos com a inscrição de-
ferida, nos termos do art. 10 da resolução nº 007/2019 – MPcM/Pa, será 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado na internet, 
no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_
pa_21_subprocurador, na data provável estabelecida no cronograma do 
anexo i deste edital.
6.4.1 o candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória 
dos candidatos com inscrição deferida deverá observar os procedimentos 
disciplinados na respectiva relação provisória.
6.5 daS diSPoSiÇÕES GEraiS SoBrE a iNScriÇÃo No coNcUrSo PÚBlico
6.5.1 antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 
para o cargo.
6.5.1.1 Somente será permitida uma inscrição por cadastro de Pessoa físi-
ca (cPf). Não será permitido ao candidato realizar mais de uma inscrição.
6.5.1.2 durante o período de inscrição, o candidato poderá realizar altera-
ção de opção de sistema de concorrência e atendimento especial.
6.5.1.2.1 a alteração dos dados de que trata o subitem 6.5.1.2 deste edital 
será feita mediante uma nova solicitação de inscrição, que será substituída 
pela última inscrição realizada.
6.5.1.3 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no sistema 
de inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão automati-
camente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma.
6.5.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a soli-
citada via postal, via requerimento administrativo ou via correio eletrônico.
6.5.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros 
ou para outros concursos.
6.5.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e enviar, via upload, fotografia individual, 
tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste edital, 
em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros.
6.5.4.1 o candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas 
no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia.
6.5.4.1.1 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações 
constantes do subitem 6.5.4 deste edital, impeça ou dificulte a sua identifi-

cação durante a realização das provas, poderá, a critério do cebraspe, ser 
submetido à identificação especial no dia de realização das provas.
6.5.4.1.1.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá 
ser fotografado no dia de realização das provas.
6.5.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candi-
dato. o cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que 
impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem técnica dos 
computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores 
que impossibilitem o envio.
6.5.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divul-
gado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, no período estabelecido no cro-
nograma do anexo i deste edital, se a foto encaminhada obedeceu rigo-
rosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi 
acatada. caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no 
período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às deter-
minações do sistema.
6.5.5 as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo o cebraspe do direito de excluir 
do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma com-
pleta, correta e verdadeira.
6.5.6 o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devol-
vido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por 
conveniência da administração Pública.
6.5.7 o comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa 
de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos 
locais de realização das provas.
6.5.8 doS ProcEdiMENToS Para o PEdido dE iSENÇÃo dE TaXa dE 
iNScriÇÃo
6.5.8.1 Haverá isenção do valor da taxa de inscrição somente para os can-
didatos amparados pela lei Estadual nº 6.988, de 2 de julho de 2007, pelo 
decreto federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo decreto federal 
nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
6.5.8.1.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não 
concessão, a correta indicação, no sistema de inscrição, da possibilidade 
de isenção que pretenda pleitear, bem como a correta apresentação da 
respectiva documentação.
6.5.8.2 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição, os candidatos am-
parados na forma do subitem 6.5.8.1 deste edital deverão, no período 
estabelecido no cronograma do anexo ii deste edital, enviar, via upload, 
por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, a imagem legí-
vel da documentação de que trata o subitem 6.5.8.3 deste edital e realizar 
os procedimentos disciplinados no subitem 6.5.8.4 deste edital, conforme 
o caso em que se enquadra.
6.5.8.3 1ª PoSSiBilidadE (candidatos amparados pela lei Estadual nº 
6.988/2007):
1.a) imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 30 dias 
contados da data de publicação deste edital, que deve atestar a espécie 
e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-
10), bem como a provável causa da deficiência. Deve, ainda, conter a 
assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no 
conselho regional de Medicina (crM);
2.b) carteirinha ou declaração de cadastramento da instituição de 
deficientes a qual pertence, nos termos do parágrafo único do art. 1º da 
lei Estadual nº 6.988/2007.
6.5.8.4 2ª PoSSiBilidadE (cadÚnico, conforme o decreto federal nº 
6.593/2008 e o decreto federal nº 6.135/2007):
1.a) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de 
inscrição com a indicação do Número de identificação Social (NiS), 
atribuído pelo cadÚnico;
2.b) preenchimento de declaração, disponível no aplicativo de inscrição, de 
que é membro de família de baixa renda (declaração de hipossuficiência), 
nos termos do decreto federal nº 6.135/2007.
6.5.8.5 o envio da documentação constante do subitem 6.5.8.3 deste edi-
tal ou a realização dos procedimentos disciplinados no subitem 6.5.8.4 
deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. o cebraspe não 
se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada de 
documentação a seu destino ou a realização dos procedimentos, seja de 
ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunica-
ção, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses do-
cumentos, que valerão somente para este processo, não serão devolvidos 
nem deles serão fornecidas cópias.
6.5.8.5.1 o candidato que não enviar a imagem legível da documentação 
constante do subitem 6.5.8.3 deste edital ou que enviar a imagem legível da 
documentação incompleta, ou que não realizar os procedimentos disciplina-
dos no subitem 6.5.8.4 deste edital não terá o seu pedido de isenção deferido.
6.5.8.5.2 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões 
“.png”, “.jpeg” e “.jpg”. o tamanho de cada imagem legível submetida 
deverá ser de, no máximo, 1 MB.
6.5.8.6 a solicitação realizada após o período constante do subitem 6.5.8.2 
deste edital será indeferida, salvo nos casos que forem de interesse da 
administração Pública.
6.5.8.7 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação 
constante do subitem 6.5.8.3 deste edital.
6.5.8.7.1 caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a 
referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da 
veracidade das informações.
6.5.8.7.2 durante o período de que trata o subitem 6.5.8.2 deste edital, o 
candidato poderá desistir de solicitar a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição e optar pela impressão do boleto bancário,
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por meio da página de acompanhamento, no endereço eletrônico http://
www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador.
6.5.8.8 O Cebraspe consultará o órgão gestor do CadÚnico para confirmar 
a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
6.5.8.9 a veracidade das informações prestadas no requerimento de isen-
ção será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas 
ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acar-
reta sua eliminação do concurso. aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
6.5.8.10 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição 
ao candidato que:
1.a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas;
2.b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
3.c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 
6.5.8.2 deste edital.
6.5.8.11 Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição via postal, via 
requerimento administrativo, via correio eletrônico, ou, ainda, fora do prazo.
6.5.8.12 cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo cebraspe.
6.5.8.13 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de 
taxa foi deferida a partir da data provável estabelecida no cronograma do 
anexo i deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mpcm_pa_21_subprocurador.
6.5.8.13.1 o candidato com a solicitação de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição indeferida poderá, no período estabelecido no cronograma do 
anexo i deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, interpor recurso contra o indefe-
rimento por meio do Sistema Eletrônico de interposição de recurso. após 
esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
6.5.8.13.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de 
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestio-
namento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilida-
de do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso.
6.5.8.13.3 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
6.5.8.13.4 recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente 
indeferido.
6.5.8.13.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administra-
tivo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com este edital.
6.5.8.13.6 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade 
de envio de documentação pendente ou complementação desta.
6.5.8.13.7 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de 
taxa foi deferida, após recursos, a partir da data provável estabelecida no 
cronograma do anexo i deste edital, no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador.
6.5.8.14 o candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar 
o pagamento da taxa de inscrição até a data final estabelecida no crono-
grama do anexo i deste edital, sob pena de ser automaticamente excluído 
do concurso público.
6.5.9 doS ProcEdiMENToS Para a SoliciTaÇÃo dE aTENdiMENTo ESPEcial
6.5.9.1 o candidato que necessitar de atendimento especial para a realização 
das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.5.9.7 deste edital:
1.a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) 
correspondente(s) aos recursos especiais necessários;
2.b) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido no máximo 
12 meses anteriores à publicação deste edital. o laudo deve atestar a 
espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença ou limitação física, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), que justifique o atendimento especial 
solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o 
número de sua inscrição no conselho regional de Medicina (crM).
6.5.9.1.1 caso os recursos especiais de que o candidato necessite para 
a realização das provas não estejam entre aqueles elencados no sistema 
eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo oUTroS 
dessa lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 
6.5.9.6 deste edital.
6.5.9.1.2 os recursos especiais solicitados pelo candidato para a realização das 
provas deverão ser justificados pelo laudo médico por ele apresentado, ou seja:
a) recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo laudo 
médico serão indeferidos;
b) eventuais recursos que sejam citados no laudo médico do candidato, mas 
que não sejam por ele solicitados no sistema eletrônico de inscrição não serão 
considerados na análise da solicitação de atendimento especial do candidato.
6.5.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional, 
ressalvado o disposto no subitem 5.6 deste edital, para a realização das 
provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.5.9.7 deste edital:
1.a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente 
à solicitação de tempo adicional para realização das provas;
2.b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico, emitido no 
máximo 12 meses antes da data de publicação deste edital. o laudo deve 
conter a assinatura do médico com carimbo e número de sua inscrição no 
conselho regional de Medicina (crM), que ateste a espécie e o grau ou o 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa 
da deficiência, e parecer que justifique a necessidade de tempo adicional.
6.5.9.2.1 o candidato com atendimento especial de tempo adicional defe-
rido para a realização de suas provas, que não seja considerado deficiente 
na avaliação biopsicossocial, será eliminado do concurso, por descumprir o 
subitem 15.2 deste edital.
6.5.9.3 a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 
das fases deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.5.9.7 deste edital:
1.a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente 

à necessidade de amamentar durante a realização das provas;
2.b) enviar, via upload, a imagem legível da certidão de nascimento da 
criança (caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no 
subitem 6.5.9.7 deste edital, a imagem da certidão de nascimento poderá 
ser substituída por imagem de documento emitido pelo médico obstetra, 
com o respectivo crM, que ateste a data provável do nascimento).
6.5.9.3.1 a candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um 
acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável 
pela guarda da criança. a candidata que não levar acompanhante adulto 
não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
6.5.9.3.1.1 o cebraspe não disponibilizará acompanhante para a 
guarda de criança.
6.5.9.3.2 a candidata terá o direito de proceder à amamentação a cada in-
tervalo de duas horas, por até 30 minutos. o tempo despendido pela ama-
mentação será compensado durante a realização da prova em igual período.
6.5.9.4 o candidato travesti ou transexual que desejar ser tratado pelo 
nome social, nos termos do decreto federal nº 8.727, de 28 de abril de 
2016, durante a realização das fases deverá, conforme o prazo descrito no 
subitem 6.5.9.7 deste edital assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, 
a opção correspondente à utilização de nome social durante realização das 
provas, informando o nome e o sobrenome pelos quais deseja ser tratado.
6.5.9.4.1 as publicações referentes aos candidatos travestis ou transexuais serão 
realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no registro civil.
6.5.9.5 o candidato que for amparado pela lei federal nº 10.826/2003, e 
suas alterações, e necessitar realizar as fases armado deverá, conforme o 
prazo descrito no subitem 6.5.9.7 deste edital:
1.a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente 
à necessidade de portar arma durante realização das provas;
2.b) enviar, via upload, a imagem legível do Certificado de Registro de 
Arma de Fogo e da Autorização de Porte, conforme definidos na referida lei.
6.5.9.5.1 o candidato amparado pela lei federal nº 10.826/2003, e suas 
alterações, que não solicitar o atendimento especial conforme descrito no 
subitem 6.4.9.5 deste edital não poderá portar armas no ambiente de pro-
vas, e, caso descumpra o estabelecido neste edital, estará automaticamen-
te eliminado e não terá classificação alguma no concurso.
6.5.9.5.2 os candidatos que não forem amparados pela lei federal nº 
10.826/2003, e suas alterações, não poderão portar armas no ambiente 
de provas.
6.5.9.6 o candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, 
necessitar utilizar, durante a realização das fases, objetos, dispositivos ou 
próteses cujo uso não esteja expressamente previsto/permitido neste edi-
tal nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários elenca-
das no sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme o prazo descrito 
no subitem 6.5.9.7 deste edital:
1.a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente 
ao campo oUTroS e, em seguida, descrever, no espaço destinado para esse 
fim, no sistema eletrônico de inscrição, os recursos especiais necessários 
para a realização da prova;
2.b) enviar, via upload, a imagem legível do respectivo laudo médico que 
justifique o atendimento solicitado.
6.5.9.7 a documentação citada nos subitens 6.5.9.1 a 6.5.9.6 deste edital 
deverá ser enviada de forma legível no período estabelecido no cronogra-
ma do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico no en-
dereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_
subprocurador. após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos 
casos de força maior, ou a critério do cebraspe.
6.5.9.7.1 o fornecimento da documentação é de responsabilidade exclu-
siva do candidato.
6.5.9.7.2 o cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema 
que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem 
técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem 
como outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que 
valerão somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão 
fornecidas cópias.
6.5.9.7.2.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões 
“.png”, “.jpeg” e “.jpg”. o tamanho de cada imagem legível submetida 
deverá ser de, no máximo, 1 MB.
6.5.9.7.3 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação a 
que se refere os subitens 6.5.9.1 a 6.5.9.6 deste edital. caso seja solicitado 
pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio 
de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações.
6.5.9.8 o candidato que não solicitar atendimento especial no sistema ele-
trônico de inscrição e não especificar quais os recursos serão necessários 
para tal atendimento não terá atendimento especial, ainda que faça o en-
vio, via upload, da documentação prevista nos subitens 6.5.9.1 a 6.5.9.6 
deste edital. Apenas o envio do laudo/documentação não é suficiente para 
a obtenção do atendimento especial.
6.5.9.9 No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a utili-
zação de recursos tecnológicos, se ocorrer eventual falha desses recursos 
no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado atendimento 
alternativo, observadas as condições de viabilidade.
6.5.9.10 a solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será 
atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
6.5.9.11 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento 
especial foi deferida a partir da data provável estabelecida no cronograma 
do anexo i deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.
br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador.
6.5.9.11.1 o candidato com a solicitação de atendimento especial indefe-
rida poderá, no período provável estabelecido no cronograma do anexo i 
deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concur-
sos/mpcm_pa_21_subprocurador, interpor recurso contra o indeferimento 
por meio do Sistema Eletrônico de interposição de recurso. após esse 
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período, não serão aceitos pedidos de revisão.
6.5.9.11.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de 
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestio-
namento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilida-
de do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso.
6.5.9.11.3 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu 
pleito. recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente inde-
ferido.
6.5.9.11.4 recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente 
indeferido.
6.5.9.11.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento adminis-
trativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo este edital.
6.5.9.11.6 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade 
de envio de documentação pendente ou complementação desta.
6.5.9.11.7 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento 
especial foi deferida, após recurso, a partir da data provável estabelecida 
no cronograma do anexo i deste edital, no endereço eletrônico http://
www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador.
7 das Fases do coNcUrso
7.1 as fases do concurso estão descritas no quadro a seguir.

ProVa/TiPo árEa dE coNHEciMENTo NÚMEro dE QUES-
TÕES caráTEr

(P1) objetiva

contabilidade Pública

100

Eliminatório
e

classificatório

controle Externo e legislação 
institucional

direito administrativo
direito constitucional

direito financeiro
direito Previdenciário

direito Processual
direito Tributário

(P2) discursiva i

direito constitucional
direito financeiro contabilidade 

Pública
direito Processual

3 questões

1 peça prática

(P3) discursiva ii

direito administrativo 
controle Externo e legislação 

institucional
direito Previdenciário

direito Processual

3 questões

1 peça prática

(P4) oral

direito constitucional

–

direito financeiro
direito administrativo

controle Externo e legislação 
institucional 

direito Previdenciário
(P5) avaliação de títulos – – Classificatório

8 da ProVa oBJetiVa
8.1 a prova objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada na data prová-
vel estabelecida no cronograma do anexo i deste edital, no turno da manhã.
8.2 Na data provável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital, 
será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado na internet, 
no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_
pa_21_subprocurador, edital que informará a disponibilização da consulta 
aos locais e aos horários de realização da prova.
8.2.1 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador para 
verificar seu local de prova, por meio de busca individual, devendo, para 
tanto, informar os dados solicitados.
8.2.2 o candidato somente poderá realizar a prova no local designado pelo cebraspe.
8.2.3 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação cor-
reta de seu local de realização da prova e o comparecimento no horário 
determinado.
8.2.4 o cebraspe poderá enviar, como complemento às informações cita-
das no subitem 8.2 deste edital, comunicação pessoal dirigida ao candi-
dato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/
atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga do dever de 
observar o disposto no subitem 8.2 deste edital.
8.3 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 100,00 pon-
tos e abrangerá os objetos de avaliação constantes do item 16 deste edital.
8.4 as questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com cinco 
opções (a, B, c, d e E), sendo uma única resposta correta, de acordo com o 
comando da questão. Haverá, na folha de respostas, para cada questão, cinco 
campos de marcação: um campo para cada uma das cinco opções a, B, c, 
d e E, devendo o candidato preencher o campo correspondente à resposta 
considerada por ele correta, de acordo com o comando da questão.
8.5 o candidato deverá marcar um, e somente um, dos cinco campos da 
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de 
marcações indevidas.
8.6 o candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a 
folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da 
prova. o preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabili-
dade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma 
haverá substituição da folha de respostas por motivo de erro do candidato.
8.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do 

preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marca-
ções indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e(ou) com as 
instruções contidas na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou 
emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.
8.8 o candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, 
de nenhum modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar 
com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do seu proces-
samento eletrônico.
8.9 o candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, 
em especial de seu nome, do seu número de inscrição e do número de seu 
documento de identidade.
8.10 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam 
feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido 
deferido atendimento especial para auxílio no preenchimento/auxílio na 
leitura. Nesse caso, o candidato será acompanhado pelo aplicador especia-
lizado do cebraspe devidamente treinado e as respostas fornecidas serão 
gravadas em áudio.
8.11 Será anulada a prova objetiva do candidato que não devolver a sua 
folha de respostas.
8.12 o cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem da folha de res-
postas dos candidatos que realizarem a prova objetiva, exceto a dos candida-
tos eliminados na forma dos subitens 15.22 e 15.24 deste edital e a daqueles 
que se enquadrarem no subitem 8.11 deste edital, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, em até 
cinco dias úteis a partir da data de divulgação do resultado final na prova ob-
jetiva. A consulta à referida imagem ficará disponível por até 60 dias corridos 
da data de publicação do resultado final no concurso público.
8.12.1 após o prazo determinado no subitem 8.12 deste edital, não serão 
aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas.
8.13 doS criTÉrioS dE aValiaÇÃo da ProVa oBJETiVa
8.13.1 a prova objetiva de todos os candidatos será corrigida por meio de 
processamento eletrônico da folha de respostas.
8.13.2 a nota em cada questão da prova objetiva, feita com base nas 
marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta 
do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da 
prova; 0,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em discordância 
com o gabarito oficial definitivo da prova, não haja marcação ou haja mais 
de uma marcação.
8.13.3 a nota na prova objetiva (NPo) será igual à soma das notas obtidas 
em todas as questões que a compõem.
8.13.4 Será reprovado na prova objetiva o candidato que obtiver menos de 
60,00 pontos na prova objetiva.
8.13.4.1 o candidato que se enquadrar no subitem 8.13.4 deste edital será 
eliminado e não terá classificação alguma no concurso público.
8.13.5 os candidatos não eliminados na forma do subitem 8.13.4 deste 
edital serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota na 
prova objetiva (NPo).
8.14 doS GaBariToS oficiaiS PrEliMiNarES da ProVa oBJETiVa
8.14.1 Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão divul-
gados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, na data provável estabelecida no 
cronograma do anexo i deste edital.
8.14.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos ofi-
ciais preliminares da prova objetiva disporá do período provável estabele-
cido no cronograma do anexo i deste edital para fazê-lo.
8.14.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares da prova ob-
jetiva, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de interposição de 
recurso, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mpcm_pa_21_subprocurador, e seguir as instruções ali contidas.
8.14.3.1 o candidato poderá, ainda, no período de que trata o subitem 
8.14.2 deste edital, apresentar razões para a manutenção do gabarito, por 
meio do Sistema Eletrônico de interposição de recurso, disponível no en-
dereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_
subprocurador, e seguir as instruções ali contidas.
8.14.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das altera-
ções/anulações/manutenções de gabarito serão divulgadas no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subpro-
curador. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
8.14.5 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
8.14.6 o recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser pre-
liminarmente indeferido.
8.14.7 Se do exame de recursos resultar a anulação de questão integrante 
de prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a to-
dos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.14.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial 
preliminar de questão integrante de prova, essa alteração valerá para to-
dos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.14.9 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, 
via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
8.14.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recur-
sos ou recurso contra o gabarito oficial definitivo.
8.14.11 recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
9 das ProVas discUrsiVas
9.1 a prova discursiva i terá a duração de 5 horas e será aplicada na data pro-
vável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital, no turno da manhã.
9.2 a prova discursiva ii terá a duração de 5 horas e será aplicada na data pro-
vável estabelecida no cronograma do anexo i deste edital, no turno da tarde.
9.3 as provas discursivas valerão um total de 120,00 pontos e consistirão de:
7.a) prova discursiva i: três questões, de até 40 linhas, no valor de 10,00 
pontos cada questão, e uma peça prática, de até 120 linhas, no valor 
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de 30,00 pontos, que abordarão as disciplinas relacionadas no quadro do 
subitem 7.1 deste edital e totalizarão 60,00 pontos;
8.b) prova discursiva ii: três questões, de até 40 linhas, no valor de 10,00 
pontos cada questão, e uma peça prática, de até 120 linhas, no valor 
de 30,00 pontos, que abordarão as disciplinas relacionadas no quadro do 
subitem 7.1 deste edital e totalizarão 60,00 pontos.
9.4 as provas discursivas serão avaliadas e pontuadas segundo os critérios 
estabelecidos no subitem 9.10 deste edital.
9.5 Os textos definitivos das provas discursivas deverão ser manuscritos, 
em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em ma-
terial transparente, não sendo permitida a interferência ou a participa-
ção de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido 
deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, 
o candidato será acompanhado por aplicador especializado do cebraspe 
devidamente treinado, para o qual deverá ditar os textos — os quais serão 
gravados em áudio — especificando oralmente a grafia das palavras e os 
sinais gráficos de pontuação.
9.6 O documento de texto definitivo das provas discursivas não poderá 
ser assinado, rubricado ou conter, em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de serem 
anuladas. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço 
destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da 
respectiva prova discursiva.
9.7 O documento de texto definitivo das provas discursivas será o único 
documento válido para a avaliação das provas discursivas. as folhas para 
rascunho dos cadernos de provas são de preenchimento facultativo e não 
são válidas para a avaliação das provas discursivas.
9.8 Não haverá substituição das folhas de textos definitivos por erro do 
candidato.
9.9 daS iNSTrUÇÕES dE UTiliZaÇÃo dE MaTErial dE coNSUlTa Para 
a rEaliZaÇÃo daS ProVaS diScUrSiVaS
9.9.1 Para a realização das provas discursivas, poderá haver consulta à 
legislação desacompanhada de anotação ou comentário, mesmo que em 
formato livro, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas e orientação 
jurisprudencial, bem como a utilização de cópias reprográficas ou qualquer 
documento obtido na internet, sob pena de eliminação do concurso.
9.9.2 Material de uso permitido:
1.a) legislação não comentada, não anotada e não comparada;
2.b) códigos;
3.c) decretos;
4.d) resoluções;
5.e) instruções normativas;
6.f) PorTarias;
7.g) índice remissivo, exceto aqueles que contenham trechos de súmulas;
8.h) regimento interno dos tribunais e dos conselhos;
9.i) leis de introdução dos códigos;
10.j) exposições de motivos dos códigos.
9.9.2.1 o material de uso permitido poderá conter evidências de utilização 
anterior, tais como:
1.a) trechos destacados por marca texto, sublinhados etc.;
2.b) simples remissão a artigos ou a texto de lei (ex.: vide art. 2º da lei 
nº 8.112/1990);
3.c) separação de códigos por cores, marcador de página, post-it, clipes 
ou similares.
9.9.3 Material de uso proibido:
1.a) códigos comentados, anotados ou comparados;
2.b) anotações pessoais (transcritas, manuscritas ou impressas);
3.c) súmulas;
4.d) enunciados;
5.e) jurisprudências;
6.f) informativos de Tribunais;
7.g) orientações jurisprudenciais;
8.h) cópias reprográficas (xerox ou similares);
9.i) revistas;
10.j) livros de doutrina;
11.k) índices remissivos que contenham trechos de súmulas;
12.l) cópias reprográficas ou qualquer documento obtido na internet;
13.m) livros, apostilas, anotações, materiais e(ou) quaisquer obras que 
contenham modelos de petições, roteiros/rotinas ou fluxogramas de 
petições e afins;
14.n) dicionários ou qualquer outro material de consulta que contenha 
qualquer conteúdo similar aos indicados anteriormente;
15.o) computador, notebook, tablet ou equipamento similar (indicados no 
subitem 15.22 deste edital).
9.9.4 Os candidatos deverão isolar, previamente, com grampo ou fita ade-
siva, as partes não permitidas dos textos de consulta, de modo a impedir 
sua utilização durante as provas, sob pena de não poder consultá-los.
9.9.4.1 o material de consulta de que trata o subitem 9.9 deste edital po-
derá ser conferido antes e no decorrer das provas discursivas.
9.9.5 o candidato que descumprir as instruções de utilização de material 
de consulta será eliminado do concurso e suas provas serão anuladas.
9.10 doS criTÉrioS dE aValiaÇÃo daS ProVaS diScUrSiVaS
9.10.1 com base na lista organizada na forma do subitem 8.13.5 deste 
edital, serão convocados para as provas discursivas os candidatos aprova-
dos na prova objetiva e classificados conforme quadro a seguir, respeitados 
os empates na última colocação.

candidatos à ampla concorrência Candidatos que se declararam com deficiência
38ª 2ª

9.10.1.1 caso o número de candidatos que tenham se declarado pessoas 
com deficiência aprovados na prova objetiva seja inferior ao quantitativo 

estabelecido no subitem 9.10.1 deste edital, serão convocados para as 
provas discursivas os candidatos da ampla concorrência posicionados na 
prova objetiva até o limite da 40ª posição, respeitados os empates na 
última colocação.
9.10.2 os candidatos que não forem convocados para as provas discursivas 
na forma do subitem 9.10.1 deste edital estarão automaticamente elimina-
dos e não terão classificação alguma no concurso.
9.10.3 O edital de resultado final na prova objetiva e de convocação para as 
provas discursivas listará apenas os candidatos que não forem eliminados, 
conforme subitem 9.10.2 deste edital, e será publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.
cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, na data provável 
estabelecida no cronograma constante do anexo i deste edital.
9.10.4 as provas discursivas serão avaliadas quanto ao domínio do conteúdo 
dos temas abordados — demonstração de conhecimento técnico aplicado — 
bem como quanto ao domínio da modalidade escrita da língua Portuguesa.
9.10.5 cada uma das questões de cada prova discursiva valerá 10,00 pon-
tos e será avaliada conforme os seguintes critérios:
6.a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema 
totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (Nci), cuja pontuação 
máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i= 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
7.b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de 
erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza gramatical, 
tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;
8.c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar a extensão 
máxima de linhas estabelecida no subitem 9.3 deste edital;
9.d) será calculada, então, a nota na questão i (NQi) pela fórmula:
NQi = Nci – 2 × (NEi ÷ Tli)
em que Tli corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo 
candidato na resposta à questão i;
1.e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQi< 0,00 ponto.
2.f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato 
receberá nota no texto igual a zero.
3.g) a nota nas questões de cada uma das provas discursivas i e ii será 
calculada pelas seguintes fórmulas:
NQi = NQ1 + NQ2 + NQ3 e;
NQii = NQ4 + NQ5 + NQ6.
1.h) será eliminado o candidato que obtiver NQi ou NQii inferior a 
15,00 pontos.
9.10.6 cada uma das peças práticas de cada prova discursiva valerá 
30,00 pontos e será avaliada segundo os critérios a seguir:
1.a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema 
totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (Nci), cuja pontuação 
máxima será limitada ao valor de 30,00 pontos, em que i= 1, 2;
2.b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de 
erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza gramatical, 
tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;
3.c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão 
máxima de linhas estabelecida no subitem 9.3 deste edital;
4.d) será calculada, então, a nota na peça prática i (NPPi) pela fórmula:
NPPi = NCi − 6 × (NEi ÷ TLi)
em que Tli corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo 
candidato na resposta à peça prática i;
1.e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPPi< 0,00 ponto.
2.f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato 
receberá nota no texto igual a zero.
3.g) será eliminado o candidato que obtiver NPP1 ou NPP2 inferior a 
15,00 pontos, em que NPP1 representa a nota na peça prática constante 
na prova discursiva i e NPP2 representa a nota na peça prática constante 
na prova discursiva ii.
9.10.7 a nota na prova discursiva i (NPdi) será calculada segundo a fór-
mula: NPdi = (NQi + NPP1).
9.10.8 a nota na prova discursiva ii (NPdii) será calculada segundo a 
fórmula: NPdii = (NQii + NPP2).
9.10.9 A nota final nas provas discursivas (NFPD) será calculada segundo 
a fórmula: NfPd = NPdi + NPdii.
9.10.10 Serão anuladas as provas discursivas do candidato que não devol-
ver qualquer um de seus cadernos de textos definitivos.
9.10.11 o candidato que se enquadrar na alínea “h” do subitem 9.10.5 
deste edital, na alínea “g” do subitem 9.10.6 deste edital ou no subitem 
9.10.10 deste edital será eliminado e não terá classificação alguma no 
concurso público.
9.11 doS rEcUrSoS coNTra oS PadrÕES PrEliMiNarES dE rESPoSTa 
E coNTra o rESUlTado ProViSÓrio NaS ProVaS diScUrSiVaS
9.11.1 os padrões preliminares de resposta da prova discursiva serão di-
vulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, na data provável estabelecida no 
cronograma do anexo i deste edital.
9.11.2 o candidato que desejar interpor recursos contra os padrões pre-
liminares de resposta das provas discursivas disporá do período provável 
estabelecido no cronograma do anexo i deste edital para fazê-lo, por meio 
do Sistema Eletrônico de interposição de recurso, disponível no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subpro-
curador, e seguir as instruções ali contidas.
9.11.3 Se houver alteração, por força de impugnação, dos padrões prelimi-
nares de resposta das provas discursivas, essa alteração valerá para todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido.
9.11.4 após o julgamento dos recursos interpostos contra os padrões pre-
liminares de resposta das provas discursivas, serão definidos os padrões 
definitivos e divulgado o resultado provisório nas provas discursivas.
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9.11.5 No recurso contra o resultado provisório nas provas discursivas, é ve-
dado ao candidato novamente impugnar em tese o padrão de resposta, es-
tando limitado à correção de sua resposta de acordo com o padrão definitivo.
9.11.6 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provi-
sório nas provas discursivas deverá observar os procedimentos disciplina-
dos no respectivo edital de resultado provisório.
10 da ProVa oraL
10.1 respeitados os empates na última colocação, serão convocados para 
a prova oral os candidatos aprovados nas provas discursivas e classificados 
conforme quadro a seguir, considerando-se a soma da nota final na prova 
objetiva e da nota final nas provas discursivas:

candidatos à ampla concorrência Candidatos que se declararam com deficiência
9ª 1ª

10.1.1 caso o número de candidatos que tenham se declarado pessoas com 
deficiência aprovados nas provas discursivas seja inferior ao quantitativo es-
tabelecido no subitem 10.1 deste edital, serão convocados para a prova oral 
os candidatos da ampla concorrência posicionados na prova objetiva até o 
limite da 10ª posição, respeitados os empates na última colocação.
10.1.2 os candidatos não convocados para a prova oral estarão eliminados 
e não terão classificação alguma no concurso.
10.2 A prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada em 
sessão pública, valerá, em seu conjunto, 50,00 pontos, e versará sobre as 
disciplinas mencionadas no quadro constante do subitem 7.1 deste edital.
10.3 a prova oral terá duração de até 25 minutos, tempo em que o can-
didato deverá ler e responder às perguntas que lhe forem entregues por 
escrito, bem como responder às arguições da banca examinadora.
10.4 A nota final na prova oral (NFPO) será calculada pela seguinte fórmula:
NfPo = (NQ1 + NQ2 + NQ3 + NQ4 + NQ5)/5
em que NQi é a nota atribuída pelo examinador na questão i, em que i = 1, 
2, 3, 4, 5.
10.5 Na avaliação da prova oral, serão avaliados os seguintes quesitos: do-
mínio do conhecimento jurídico, adequação da linguagem, articulação do ra-
ciocínio, capacidade de argumentação, uso correto do vernáculo e postura.
10.6 Será eliminado o candidato que obtiver nota final na prova oral (NFPO) 
inferior a 6,00 pontos ou que não comparecer para a realização da prova.
10.7 Em hipótese alguma, o candidato poderá assistir à prova de outro 
candidato.
10.8 No dia de realização da prova oral, em cada turno de sua realização, 
os candidatos permanecerão isolados em uma sala de espera.
10.9 A sequência de arguição dos candidatos será definida pela ordem 
crescente do número de inscrição no concurso público.
10.10 os candidatos não poderão, durante a realização da prova, manter 
comunicação entre si, utilizar máquinas calculadoras ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, ou, ainda, 
fazer qualquer anotação.
10.11 a prova oral será gravada em sistema audiovisual exclusivamente 
pelo Cebraspe para fins de registro da avaliação.
10.11.1 fica assegurado ao candidato o direito à gravação, durante prazo 
a ser estabelecido no edital de resultado provisório na fase.
10.11.2 É proibido ao candidato realizar download da gravação da prova e(ou) 
divulgá-la para fins não dispostos nos procedimentos de interposição de re-
cursos, ainda que para uso próprio e sem fins lucrativos, sob pena de sua eli-
minação do concurso, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.
10.12 Por ocasião da realização da prova oral, todos os candidatos deverão 
apresentar-se adequadamente trajados, sendo que os candidatos do sexo 
masculino deverão apresentar-se obrigatoriamente usando terno e gravata.
10.13 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado pro-
visório na prova oral deverá observar os procedimentos disciplinados no 
respectivo edital de resultado provisório.
10.14 demais informações a respeito da prova oral constarão de edital de 
convocação para essa fase.
11 da aVaLiaÇÃo de tÍtULos
11.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados 
na prova oral.
11.1.2 os candidatos não convocados para a avaliação de títulos serão 
eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
11.2 a avaliação de títulos valerá 5,00 pontos, ainda que a soma dos valo-
res dos títulos apresentados seja superior a esse valor.
11.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a 
data do envio, observados os limites de pontos do quadro a seguir:

QUadro de atriBUiÇÃo de PoNtos Para a aVaLiaÇÃo de tÍtULos

alÍNEa TÍTUlo Valor dE 
cada TÍTUlo

Valor MáXiMo 
doS TÍTUloS

a

diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado 
(título de doutor) em Direito. Também será aceito certificado/
declaração de conclusão de curso de doutorado, desde que 

acompanhado de histórico escolar.

1,00 1,00

B

diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado 
(título de mestre) em Direito. Também será aceito certificado/

declaração de conclusão de curso de Mestrado, desde que 
acompanhado de histórico escolar.

0,50 0,50

c

Certificado de curso de pós-graduação em nível de especializa-
ção em direito, com carga horária mínima de 360 h/a. Também 

será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em 
nível de especialização, desde que acompanhada de histórico 

escolar.

0,25 0,50

d

Certificado, expedido por Escola Superior do Ministério Público 
ou da Magistratura, de haver o candidato frequentado curso 
por elas ministrado de, no mínimo, 360 h/a, comprovada a 

aprovação do aluno.

0,10 0,20

E

Exercício de cargo, emprego ou função privativa de bacharel 
em direito, em órgãos da administração Pública federal, 

estadual, distrital ou municipal, por tempo superior a um ano, 
exceto os títulos já pontuados conforme alíneas “f” e “G”.

0,20 p/ano 
completo, sem 

sobreposição de 
tempo

2,20

f Efetivo exercício do magistério em direito, em instituição de 
ensino superior pública ou privada reconhecida.

0,05 p/ano 
completo, sem 

sobreposição de 
tempo

0,20

G
aprovação em concurso público para cargo, emprego ou 

função privativa de bacharel em direito, exceto os títulos já 
pontuados conforme alínea “E”.

0,05 0,20

H livro publicado, de autoria individual, no âmbito da ciência 
Jurídica, devidamente registrado no iSBN. 0,05 0,20

ToTal MáXiMo dE PoNToS 5,00

11.4 receberá nota zero o candidato que não enviar a imagem legível dos 
títulos na forma, no prazo e no horário estipulados no edital de convocação 
para a avaliação de títulos.
11.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via correio eletrô-
nico e(ou) via requerimento administrativo.
11.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não pontua-
ção, a correta indicação, no sistema de upload da documentação da avaliação 
de títulos, da alínea a que se refere cada conjunto de imagens submetidas.
11.6.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, 
“.jpeg” e “.jpg”. o tamanho de cada imagem legível submetida deverá ser 
de, no máximo, 1 MB.
11.6.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato conferir se as imagens 
incluídas dizem respeito a cada alínea indicada no sistema de upload. as 
imagens que não forem condizentes com a alínea indicada serão desconsi-
deradas para fins de análise.
11.6.3 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os que não fo-
rem submetidos da forma estabelecida no sistema de upload.
11.6.4 o candidato deverá organizar as imagens a serem enviadas por ordem 
das alíneas indicadas no subitem 11.3 deste edital e, em seguida, numerar 
cada imagem em ordem crescente (inclusive as das imagens que correspon-
derem aos versos dos documentos) e realizar o upload nessa ordem.
11.7 o envio da documentação constante do subitem 11.11 deste edital 
é de responsabilidade exclusiva do candidato. o cebraspe não se respon-
sabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa do-
cumentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja 
decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este 
processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.
11.8 o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação cons-
tante do subitem 11.11 deste edital.
11.8.1 caso seja solicitado pelo cebraspe, o candidato deverá enviar a 
referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação 
da veracidade das informações.
11.9 a veracidade das informações prestadas no envio da imagem dos títu-
los será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas 
ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acar-
reta sua eliminação do concurso. aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do decreto federal nº 83.936/1979.
11.10 Será de inteira responsabilidade do candidato o envio das imagens 
legíveis dos títulos no período e na forma previstos neste edital e no edital 
de convocação para essa fase.
11.11 doS docUMENToS NEcESSárioS À coMProVaÇÃo doS TÍTUloS
11.11.1 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em 
nível de doutorado ou de mestrado, será aceita a imagem legível do di-
ploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo 
MEC. Também será aceita imagem legível do certificado/declaração de 
conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEc, desde que acompanhado da imagem do histórico 
escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áre-
as em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames 
e do julgamento da tese ou da dissertação. caso o histórico ateste a exis-
tência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o 
certificado/declaração não será aceito.
11.11.1.1 Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, 
será aceita apenas a imagem legível do diploma, desde que revalidado por 
instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a língua Portugue-
sa por tradutor juramentado, nos termos do subitem 11.11.8 deste edital.
11.11.1.2 outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não 
serão aceitos como os títulos referentes ao mestrado e ao doutorado.
11.11.2 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível 
de especialização, será aceita imagem legível do certificado atestando que o 
curso atende às normas da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (lei de 
diretrizes e Bases da Educação), do conselho Nacional de Educação (cNE) 
ou está de acordo com as normas do extinto conselho federal de Educação 
(cfE). Também será aceita imagem legível de declaração de conclusão de 
pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo his-
tórico escolar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursa-
das com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e apro-
vação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 
9.394/1996, do cNE ou está de acordo com as normas do extinto cfE.
11.11.2.1 Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da 
lei nº 9.394/1996 do cNE ou está de acordo com as normas do extinto 
cfE, deverá ser anexada uma imagem legível da declaração do responsá-
vel pela organização e realização do curso atestando que o este atendeu a 
uma das normas estipuladas no subitem 11.9.2 deste edital.
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11.11.3 Para receber a pontuação relativa à comprovação da conclusão de 
curso fornecido por Escola Superior do Ministério Público ou da Magistra-
tura descrita na alínea D, será aceita imagem legível do certificado emiti-
do pela Escola Superior do Ministério Público ou da Magistratura, no qual 
conste a carga horária do curso, o conteúdo programático com a respectiva 
menção de aprovação.
11.11.4 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profis-
sional descrita na alínea E, o candidato deverá:
11. a) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio 
da imagem legível de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação 
em direito ou identidade de advogado emitida pela ordem dos advogados do 
Brasil (OAB) a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender 
ao disposto no subitem 11.11.5.2.1 deste edital; 2 – declaração/certidão de 
tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que 
informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), 
atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de 
nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas;
11.11.5 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional 
descrita na alínea f, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:
11. a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será 
necessário o envio da imagem legível de três documentos: 1 – diploma 
do curso de graduação em direito ou identidade de advogado emitida pela 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a fim de se verificar qual a data 
de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 11.11.5.2.1 deste 
edital; 2 – cópia da carteira de trabalho e previdência Social (cTPS) con-
tendo as páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador 
que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra 
página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão 
social da empresa; e 3 – declaração do empregador com o período (com 
início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/
função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das 
atividades desenvolvidas para o cargo/emprego;
12. b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio 
da imagem legível de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação 
em direito ou identidade de advogado emitida pela ordem dos advogados do 
Brasil (OAB), a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender 
ao disposto no subitem 11.11.5.2.1 deste edital; 2 – declaração/certidão de 
tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que 
informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), 
atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de 
nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas;
13. c) para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato: 
será necessário o envio da imagem legível de três documentos: 1 – di-
ploma de graduação em direito ou identidade de advogado emitida pela 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a fim de se verificar qual a data de 
conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 11.11.5.2.1 deste 
edital; 2 – contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou 
seja, o candidato e o contratante; e 3 – declaração do contratante que in-
forme o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade 
do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado 
e a descrição das atividades.
11.11.5.1 a declaração/certidão mencionada na letra “a” do subitem 11.11.4 
deste edital e na letra “b” do subitem 11.11.5 deste edital deverá ser emitida 
por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal 
ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do docu-
mento deverá declarar/certificar também essa inexistência.
11.11.5.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome corresponden-
te, por exemplo, controle de divisão de Pessoas (cPd), a declaração de-
verá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas.
11.11.5.2 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, 
não serão consideradas fração de ano nem sobreposição de tempo.
11.11.5.2.1 Para efeito de pontuação de experiência profissional, somente 
será considerada a experiência após a conclusão do curso superior.
11.11.5.2.1.1 Não serão considerados o tempo de estágio curricular, de 
monitoria, de bolsa de estudo ou de prestação de serviço como voluntário.
11.11.6 Para receber pontuação relativa à aprovação em concurso público 
descrita na alínea G, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:
11.11.6.1 comprovar a aprovação em concurso público por meio de envio 
da imagem legível de certidão expedida por setor de pessoal do órgão, ou 
a imagem do certificado do órgão executor do certame, em que constem 
as seguintes informações:
1.a) cargo/emprego concorrido;
2.b) requisito do cargo/emprego, especialmente a escolaridade;
3.c) aprovação e(ou) classificação.
11.11.6.2 Para comprovar a aprovação em concurso público, o candidato 
poderá, ainda, enviar imagem legível da cópia impressa do Diário Oficial, 
com a publicação do resultado final do concurso, em que conste o cargo 
ou emprego público, o requisito do cargo ou emprego público, a escolari-
dade exigida e a aprovação e(ou) a classificação, com identificação clara 
do candidato.
11.11.6.3 Não será considerada concurso público a seleção constituída 
apenas de prova de títulos e(ou) de análise de currículos e(ou) de provas 
práticas e(ou) testes psicotécnicos e(ou) entrevistas.
11.11.7 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea H, 
o candidato deverá enviar imagem legível da publicação cadastrada no iSBN, 
que deverá conter o nome do candidato, com autenticação em cartório nas 
páginas em que conste a autoria exclusiva, o título do livro e o iSBN.
11.11.7.1 Não serão considerados como títulos, livros resultantes de mo-
nografias, teses e dissertações decorrentes dos cursos de graduação, dou-
torado, mestrado e especialização.
11.11.7.2 Publicações sem o nome do candidato deverão ser acompanha-
das da imagem legível de declaração do editor, emitida por seu dirigente, 

que informe a sua autoria exclusiva.
11.11.8 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será 
considerado se traduzido para a língua Portuguesa por tradutor juramen-
tado, excetuados os títulos referentes à alínea H.
11.11.9 cada título será considerado uma única vez.
11.11.10 os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do 
Quadro de atribuição de Pontos para a avaliação de Títulos, bem como os 
que excederem o limite de pontos estipulados no subitem 11.2 deste edital 
serão desconsiderados.
11.11.11 o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado 
provisório na avaliação de títulos deverá observar os procedimentos disci-
plinados no respectivo edital de resultado provisório.
12 da Nota FiNaL e da cLassiFicaÇÃo FiNaL No coNcUrso
12.1 A nota final no concurso (NFC) será o somatório da nota final na prova 
objetiva (NFPO), da nota final nas provas discursivas (NFPD), da nota final 
da prova oral (NFO) e da nota final na avaliação de títulos (NFAT).
12.2 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicação dos critérios de 
desempate constantes do item 13 deste edital, os candidatos serão listados 
em ordem de classificação, de acordo com os valores decrescentes das 
notas finais no concurso.
12.3 os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com 
deficiência, se não forem eliminados no concurso e considerados pessoas 
com deficiência na avaliação biopsicossocial, serão publicados em lista à 
parte e figurarão também na lista de classificação geral.
12.4 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segun-
da casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior 
se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
13 dos critÉrios de deseMPate
13.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o can-
didato que, na seguinte ordem:
10. a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme o art. 27, parágrafo único, da lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003, e suas alterações, (Estatuto do idoso);
11. b) obtiver a maior nota final nas provas discursivas (NFPD);
12. c) obtiver a maior nota final na prova oral (NFPO);
13. d) obtiver a maior nota na prova objetiva (NPo);
14. e) obtiver a maior nota na avaliação de títulos;
15. f) tiver maior idade;
16. g) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do código 
de Processo Penal).
13.1.1 os candidatos que seguirem empatados até a aplicação da alínea 
“f” do subitem 13.1 deste edital serão convocados, antes do resultado final 
no concurso, para a apresentação da imagem legível da certidão de nasci-
mento para verificação do horário do nascimento para fins de desempate.
13.1.1.1 os candidatos convocados que não apresentarem a imagem legí-
vel da certidão de nascimento terão considerada como hora de nascimento 
23 horas 59 minutos e 59 segundos.
13.1.2 os candidatos a que se refere a alínea “g” do subitem 13.1 deste 
edital serão convocados, antes do resultado final do concurso, para a en-
trega da documentação que comprovará o exercício da função de jurado.
13.1.2.1 Para fins de comprovação da função citada no subitem 13.1.2 
deste edital, serão aceitas certidões, declarações, atestados ou outros 
documentos públicos emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e re-
gionais federais do País, relativos ao exercício da função de jurado, nos 
termos do art. 440 do cPP alterado pela lei nº 11.689/2008.
14 do ProViMeNto do carGo
14.1 o candidato deverá apresentar os seguintes documentos como con-
dição para sua posse:
1.a) cópia autenticada em cartório de diploma de bacharel em direito, 
emitido pela instituição de ensino superior devidamente registrada no MEc;
2.b) curriculum vitae, contendo discriminação em formulário próprio de 
todos os locais de seu domicílio e residência, desde os 18 anos, com 
detalhamento de todas as atividades profissionais exercidas a partir 
daquela idade, lucrativas ou não, abrangendo as de natureza política e as 
comerciais, especificando as comarcas onde haja exercido a advocacia, se 
for o caso, com os nomes, sempre que possível, dos representantes do 
Ministério Público e da Magistratura, durante tal período;
3.c) comprovante de estar em gozo dos direitos políticos;
4.d) comprovante de estar quite com o serviço militar, para os candidatos 
do sexo masculino;
5.e) comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
6.f) certidões da Justiça federal, da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual 
expedidas pelos distribuidores cíveis e criminais, inclusive das auditorias 
Militares, para ambos os sexos, bem como dos cartórios de registros de 
interdições e Tutelas, de Protestos de Títulos e Execuções, relativas às 
circunscrições e Seções Judiciárias da capital do Estado e dos Municípios 
onde tenha residido nos últimos cinco anos;
7.g) folha de antecedentes da Polícia federal e da Polícia civil Estadual ou 
do distrito federal, onde haja residido nos últimos cinco anos.
8.h) declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
9.i) declaração de ter boa conduta social e idoneidade moral, firmada por, 
pelo menos, dois membros vitalícios do Ministério Público ou do Poder 
Judiciário, que residam no local de domicílio do candidato nos últimos cinco 
anos, todos com os respectivos telefones de contato;
10.j) se servidor público, declaração do órgão a que está vinculado de não 
ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade administrativa;
11.k) prova de nacionalidade brasileira, comprovada com a apresentação 
de cópia autenticada em cartório de documento de identidade oficial 
com foto, exceto carteira Nacional de Habilitação, não aceitando outro 
documento integrado ao sistema de identificação civil centralizado. No caso 
de candidato com nacionalidade portuguesa, amparado pelo Estatuto de 
igualdade entre Brasileiros e Portugueses, conforme subitem 3.2 deste 
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edital, o candidato deverá entregar certificado de igualdade e de outorga 
do gozo dos direitos políticos, emitido pelo Ministério da Justiça.
14.2 Não serão consideradas as cópias não autenticadas em cartório, bem 
como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanha-
dos com o respectivo mecanismo de autenticação.
15 das disPosiÇÕes FiNais
15.1 a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a 
serem publicados.
15.2 Todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, excetua-
dos os casos específicos previstos na legislação vigente para o atendimento 
especializado para a realização das provas.
15.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso pú-
blico publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e(ou) divulgados na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mpcm_pa_21_subprocurador.
15.3.1 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser aces-
sadas por meio dos editais de resultados. Não serão fornecidas informações 
que já constem dos editais ou fora dos prazos previstos nesses editais.
15.4 o candidato poderá obter informações referentes ao concurso público 
na central de atendimento ao candidato do cebraspe, localizada na Uni-
versidade de Brasília (UnB) – campus Universitário darcy ribeiro, Sede 
do cebraspe – asa Norte, Brasília/df, por meio do telefone (61) 3448-
0100, ou via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, ressalvado o disposto no subitem 
15.6 deste edital, e por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.
15.5 o candidato que desejar relatar ao cebraspe fatos ocorridos durante 
a realização do concurso deverá fazê-lo junto à central de atendimento 
ao candidato do cebraspe, postando correspondência para a caixa Postal 
4488, cEP 70842-970, Brasília/df, ou enviando e-mail para o endereço 
eletrônico sac@cebraspe.org.br.
15.6 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais 
e horários de realização das provas. o candidato deverá observar rigo-
rosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do 
subitem 15.3 deste edital.
15.6.1 Não serão fornecidos a terceiros informações e documentos pes-
soais de candidatos, em atenção ao disposto no art. 31 da lei federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011.
15.7 o candidato poderá protocolar requerimento relativo ao concurso, por 
meio de correspondência ou e-mail instruído com cópia do documento de 
identidade e do cPf. o requerimento poderá ser feito pessoalmente me-
diante preenchimento de formulário próprio, à disposição do candidato na 
central de atendimento ao candidato do cebraspe, no horário das 8 horas 
e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos, ininterruptamente, exceto sába-
dos, domingos e feriados, observado o subitem 15.5 deste edital.
15.8 o candidato que desejar corrigir o nome fornecido durante o processo 
de inscrição deverá entregar requerimento de solicitação de alteração de 
dados cadastrais das 8 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos (exce-
to sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na central 
de atendimento ao candidato do cebraspe, localizada na Universidade de 
Brasília (UnB) – campus Universitário darcy ribeiro, Sede do cebraspe 
– asa Norte, Brasília/df, ou enviá-lo, via SEdEX ou carta registrada com 
aviso de recebimento, para a central de atendimento ao candidato do 
cebraspe – MPcM/Pa Procurador de contas 2020 (Solicitação de alteração 
de dados cadastrais) – caixa Postal 4488, cEP 70842-970, Brasília/df, ou 
via e-mail, para o endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br, acompanhado 
de cópia dos documentos que contenham os dados corretos e cópia da 
sentença homologatória de retificação do registro civil.
15.8.1 o candidato que solicitar a alteração de nome, nos termos do subi-
tem 15.8 deste edital, terá o seu nome atualizado na base de dados do ce-
braspe para os eventos com inscrições abertas e para os futuros eventos.
15.9 o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para 
seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta preta fabricada 
em material transparente, do comprovante de inscrição ou do comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição e do documento de identidade original. 
Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) bor-
racha durante a realização das provas.
15.10 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; cartei-
ras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; 
carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com foto).
15.10.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nas-
cimento; cPf; títulos eleitorais; carteira nacional de habilitação digital (mode-
lo eletrônico) ou qualquer outro documento em formato eletrônico; carteiras 
de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; documentos ilegí-

veis, não identificáveis e(ou) danificados; cópia do documento de identidade, 
ainda que autenticada ou protocolo do documento de identidade.
15.11 o candidato que, por ocasião da realização das provas e da avalia-
ção biopsicossocial, não apresentar documento de identidade original, na 
forma definida no subitem 15.10 deste edital, não poderá realizá-las e será 
automaticamente eliminado do concurso público.
15.12 caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de rea-
lização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, 
roubo ou furto, deverá entregar à equipe de aplicação documento (original 
ou cópia simples) que ateste o registro da ocorrência em órgão policial 
expedido, no máximo, 90 dias antes da data de realização das provas, 
ocasião em que será submetido à identificação especial, que compreende 
coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. o documento de 
registro da ocorrência será retido pela equipe de aplicação.
15.12.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo 
documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à 
assinatura do portador.
15.12.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, 
o cebraspe poderá proceder à coleta de dado biométrico de todos os can-
didatos no dia de realização das provas.
15.13 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos 
predeterminados em edital ou em comunicado.
15.14 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após o horário fixado para seu início.
15.15 o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de reali-
zação das provas por, no mínimo, uma hora após o início das provas.
15.15.1 a inobservância do subitem 15.15 deste edital acarretará a não 
correção das provas e, consequentemente, a eliminação do candidato do 
concurso público.
15.16 o cebraspe manterá um marcador de tempo em cada sala de provas 
para fins de acompanhamento pelos candidatos.
15.17 o candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retor-
nar em hipótese alguma.
15.18 o candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o 
caderno de provas no decurso dos últimos 15 minutos anteriores ao horário 
determinado para o término das provas.
15.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.
15.20 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. o não 
comparecimento ao local de realização das provas nos dias e horários de-
terminados implicará a eliminação automática do candidato do concurso.
15.21 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comuni-
cação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras ou si-
milares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro 
material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação.
15.22 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização 
das provas, for surpreendido portando:
1.a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, 
tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio 
de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro 
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, 
gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;
2.b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto 
e(ou) borracha;
3.b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, 
lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;
4.c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;
5.d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material 
transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem 
de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).
15.22.1 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que 
serão realizadas as provas, não será permitido o uso pelo candidato de 
quaisquer objetos relacionados no subitem 15.22 deste edital.
15.22.1.1 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de 
provas portando armas, à exceção dos casos previstos na lei federal nº 
10.826/2003, e suas alterações. o candidato que estiver armado e for 
amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento especial no ato da 
inscrição, conforme subitem 6.5.9.5 deste edital.
15.22.2 Sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de pro-
vas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela 
equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados, telefone celular e qualquer ou-
tro equipamento eletrônico relacionado no subitem 15.22 deste edital.
15.22.2.1 durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o 
seu telefone celular, assim como qualquer equipamento eletrônico, deve 
permanecer obrigatoriamente desligado e acondicionado na embalagem 
porta-objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e sistemas de-
sativados e desligados, incluindo alarmes. o candidato será eliminado do 
concurso caso o seu telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico 
entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante 
a realização das provas.
15.22.2.2 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada 
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pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o término das 
suas provas. a embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada 
fora do ambiente de provas.
15.22.3 o cebraspe recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos 
citados no subitem 15.22 deste edital no dia de realização das provas.
15.22.4 O Cebraspe não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos 
objetos supracitados.
15.22.5 o cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de 
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas nem por danos a eles causados.
15.23 No dia de realização das provas, o cebraspe poderá submeter os 
candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e ba-
nheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato 
está portando material não permitido.
15.24 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência 
da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização das provas:
1.a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das 
provas;
2.b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, 
dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos 
ou que se comunicar com outro candidato;
3.c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, 
tais como os listados no subitem 15.22 deste edital;
4.d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;
5.e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não os permitidos;
6.f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado 
para a sua realização;
7.g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
8.h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas 
ou a folha de texto definitivo;
9.i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 
respostas ou no caderno de textos definitivos;
10.j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-
se indevidamente;
11.k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter 
a própria aprovação ou a aprovação de terceiros em qualquer etapa do 
concurso público;
12.l) não permitir a coleta de sua assinatura;
13.m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não 
transparente;
14.n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os 
permitidos;
15.o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido 
deferimento de atendimento especial, conforme previsto no subitem 
6.5.9.5 deste edital;
16.p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
17.q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior 
exame grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for 
entregue;
18.r) não permitir a coleta de dado biométrico;
19.s) descumprir as medidas de proteção em razão da pandemia do novo 
coronavírus a serem oportunamente divulgadas.
15.25 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de apli-
cação de provas, o cebraspe tem a prerrogativa para entregar ao candida-
to prova/material substitutivo.
15.26 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 
membro da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades presen-
tes, informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de 
avaliação e de classificação.
15.27 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, esta-
tístico, visual, grafológico ou por investigação policial, que o candidato se 
utilizou de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automa-
ticamente eliminado do concurso público.
15.28 o descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas consti-
tuirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do candidato do concurso.
15.29 Serão divulgadas oportunamente as informações a respeito das me-
didas de proteção que serão adotadas no dia de realização das provas, em 
razão da pandemia do novo coronavírus.
15.30 o prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, con-
tados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, 
podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
15.31 o candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu en-
dereço perante o cebraspe enquanto estiver participando do concurso pú-
blico, por meio de requerimento a ser enviado à central de atendimento ao 
candidato do cebraspe, na forma dos subitens 15.7 ou 15.8 deste edital, con-
forme o caso, e perante o MPCM/PA, após a homologação do resultado final, 
desde que aprovado. São de exclusiva responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço.
15.32 as despesas relativas à participação em todas as fases do concurso 
e à apresentação para os exames da avaliação biopsicossocial dos candida-
tos que se declararem com deficiência e para os exames pré-admissionais 
correrão às expensas do próprio candidato.
15.33 as alterações de legislação com entrada em vigor até a data de pu-

blicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não contempla-
das nos objetos de avaliação constantes do item 16 deste edital.
15.34 a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele 
posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos de 
avaliação constantes do item 16 deste edital.
15.34.1 As jurisprudências pacificadas dos tribunais superiores poderão 
ser consideradas para fins de elaboração de questões desde que publicadas 
até 30 dias antes da data de realização das provas.
15.35 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser 
feitas por meio de outro edital.
15.36 os casos omissos serão resolvidos pelo cebraspe e pelo MPcM/Pa.
16 dos oBJetos de aVaLiaÇÃo (HaBiLidades e coNHeciMeNtos)
16.1 HaBilidadES
16.1.1 as questões das provas poderão avaliar habilidades que vão além do 
mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análi-
se, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio.
16.1.2 cada questão das provas poderá contemplar mais de um objeto de avaliação.
16.2 coNHEciMENToS
16.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos 
conforme descritos a seguir.
coNTaBilidadE PÚBlica: 1. Sistema de contabilidade federal. 2. concei-
tuação, objeto e campo de aplicação. 3. composição do Patrimônio Público. 
3.1 Patrimônio Público. 3.2 ativo. 3.3 Passivo. 3.4 Saldo Patrimonial. 4. 
Variações Patrimoniais. 4.1 Qualitativas. 4.2 Quantitativas. 4.2.1 receita e 
despesa sob o enfoque patrimonial. 4.3 realização da variação patrimonial. 
4.4 resultado patrimonial. 5. Mensuração de ativos. 5.1 ativo imobiliza-
do. 5.2 ativo intangível. 5.3 reavaliação e redução ao valor recuperável. 
5.4 depreciação, amortização e exaustão. 6 Mensuração de passivos. 6.1 
Provisões. 6.2 Passivos contingentes. 7. Tratamento contábil aplicável aos 
impostos e contribuições. 8. Sistema de custos. 8.1 aspectos legais do 
sistema de custos. 8.2 ambiente da informação de custos. 8.3 caracte-
rísticas da informação de custos. 8.4 Terminologia de custos. 9. Plano de 
contas aplicado ao setor público. 10. demonstrações contábeis aplicadas 
ao setor público. 10.1 Balanço orçamentário. 10.2 Balanço financeiro. 10.3 
demonstração das variações patrimoniais. 10.4 Balanço patrimonial. 10.5 
Demonstração de fluxos de caixa. 10.6 Demonstração das Mutações do 
Patrimônio líquido. 10.7 Notas explicativas às demonstrações contábeis. 
10.8 consolidação das demonstrações contábeis. 11. Transações no setor 
público. 12. despesa pública. 12.1 conceito, etapas, estágios e categorias 
econômicas. 13. receita pública. 13.1 conceito, etapas, estágios e catego-
rias econômicas. 14. Execução orçamentária e financeira. 15. Conta Única 
do Tesouro Nacional. 16. Sistema integrado de administração financeira: 
conceitos básicos, objetivos, características, instrumentos de segurança e 
principais documentos de entrada. 17. Suprimento de fundos. 18. Norma 
Brasileira de contabilidade – NBc TSP Estrutura conceitual, de 23 de se-
tembro de 2016. 19 McaSP 8ª edição. 20 regime contábil.
coNTrolE EXTErNo E lEGiSlaÇÃo iNSTiTUcioNal: 1. controle da ad-
ministração Pública. 1.1 conceito, abrangência e espécies. 2. controle 
externo no Brasil. 3. o Poder legislativo e os Tribunais de contas. 4. fis-
calização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 5. 
Tribunais de contas. 5.1 Natureza jurídica. 5.2 forma de investidura, direi-
tos, prerrogativas e vedações dos membros. 5.3. Funções. 5.4 Eficácia das 
decisões. 5.5 revisão das decisões dos Tribunais de contas pelo Poder Ju-
diciário. 6 competências do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará. 6.1 competência para a apreciação da constitucionalidade de leis. 6.2 
competência Para a revisão dos próprios atos. 6.3 competência normativa 
7. fiscalização do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará. 7.1 
iniciativa. 7.1.1 Própria 7.1.2 denúncia. 7.1.3 representação. 7.2 instru-
mentos de fiscalização. 7.2.1 levantamento. 7.2.2 auditoria. 7.2.3 inspe-
ção. 7.2.4 acompanhamento. 7.2.5 Monitoramento. 7.3 objeto da fiscali-
zação. 7.3.1 atos e contratos. 7.3.2 Transferências constitucionais e legais. 
7.3.3 convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres. 7.3.4 
aplicação de subvenções, auxílios e contribuições. 7.3.5 arrecadação da 
receita. 7.3.6 renúncia de receitas. 8 apreciação da legalidade dos atos 
de admissão de pessoal e das concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões. 9 Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará. 
9.1 Natureza, competência, princípios e funções institucionais, organização 
e composição. 9.2 forma de investidura, regime jurídico, direitos, prerro-
gativas e vedações dos membros. 10 legislação. 10.1 constituição federal. 
10.2 constituição do Estado do Pará. 10.3 lei orgânica do Tribunal de 
contas dos Municípios do Estado do Pará (lei complementar nº 109/2016). 
10.4 regimento interno do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará (ato nº 23/2020).  11. lei orgânica do Ministério Público de contas 
dos Municípios do Estado do Pará (lei complementar nº 86/2013).
dirEiTo adMiNiSTraTiVo: 1 introdução ao direito administrativo. 1.1 
origem e objeto do direito administrativo. 1.2 os diferentes critérios ado-
tados para a conceituação do direito administrativo. 1.3 fontes do direito 
administrativo. 1.4 Sistemas administrativos: sistema inglês, sistema fran-
cês e sistema adotado no Brasil. 2. administração pública. 2.1 administra-
ção pública em sentido amplo e em sentido estrito. 2.2 administração pú-
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blica em sentido objetivo e em sentido subjetivo. 2.3 Princípios expressos 
e implícitos da administração pública. 2.4 administração pública na consti-
tuição federal. 3 regime jurídico-administrativo. 3.1 conceito. 3.2 Supre-
macia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse 
público. 4 organização administrativa. 4.1 centralização, descentralização, 
concentração e desconcentração. 4.2 administração direta. 4.2.1 conceito. 
4.2.2 Órgão público: conceito; teorias sobre as relações do Estado com os 
agentes públicos; características; e classificação. 4.3 Administração indi-
reta. 4.3.1 conceito. 4.3.2 autarquias. 4.3.3 agências reguladoras. 4.3.4 
agências executivas. 4.3.5 fundações públicas. 4.3.6 Empresas públicas. 
4.3.7 Sociedades de economia mista. 4.3.8 consórcios públicos. 4.4 Ser-
viços sociais autônomos; entidades de apoio; organizações sociais; orga-
nizações da sociedade civil de interesse público. 5 atos administrativos. 
5.1 conceito. 5.2 fatos da administração, atos da administração e atos 
administrativos. 5.3 Requisitos ou elementos. 5.4 Atributos. 5.5 Classifi-
cação. 5.6 atos administrativos em espécie. 5.7 o silêncio no direito ad-
ministrativo. 5.8 Extinção dos atos administrativos. 5.8.1 revogação, anu-
lação e cassação. 5.9 convalidação. 5.10 Vinculação e discricionariedade. 
5.11 atos administrativos nulos, anuláveis e inexistentes. 5.12 decadência 
administrativa. 6 Processo administrativo. 6.1 lei nº 9.784/1999 e suas 
alterações. 6.2 disposições doutrinárias aplicáveis. 7 Poderes e deveres 
da administração Pública. 7.1 Poder regulamentar. 7.2 Poder hierárquico. 
7.3 Poder disciplinar. 7.4 Poder de polícia. 7.5 dever de agir. 7.6 dever de 
eficiência. 7.7 Dever de probidade. 7.8 Dever de prestação de contas. 7.9 
abuso do poder. 8 Serviços públicos. 8.1 legislação pertinente. 8.1.1 lei nº 
8.987/1995 e suas alterações. 8.1.2 lei nº 11.079/2004 e suas alterações 
(parceria público-privada). 8.1.3 Parcerias entre a administração Pública 
e organizações da sociedade civil. lei nº 13.019/2014 e suas alterações. 
8.2 disposições doutrinárias. 8.2.1 conceito. 8.2.2 Elementos constituti-
vos. 8.2.3 formas de prestação e meios de execução. 8.2.4 delegação: 
concessão, permissão e autorização. 8.2.5 Classificação. 8.2.6 Princípios. 
8.2.7 remuneração. 8.2.8 Usuários. 8.3 Participação, proteção e defesa 
dos direitos dos usuários de serviços públicos. lei nº 13.460/2017. o papel 
das ouvidorias. 9 intervenção do Estado na propriedade. 9.1 conceito. 
9.2 fundamento. 9.3 Modalidades. 9.3.1 limitação administrativa. 9.3.2 
Servidão administrativa. 9.3.3 ocupação temporária. 9.3.4 requisição 
administrativa. 9.3.5 Tombamento. 9.3.6 desapropriação. 10 licitações. 
10.1 legislação pertinente. 10.1.1 lei nº 8.666/1993 e suas alterações 
e lei nº 14.133/2021. 10.1.2 lei nº 10.520/2002 e demais disposições 
normativas relativas ao pregão. 10.1.3 decreto nº 7.892/2013 e suas al-
terações (Sistema de registro de Preços). 10.1.4 lei nº 12.462/2011 e 
suas alterações (regime diferenciado de contratações Públicas). 10.1.5 
fundamentos constitucionais. 10.2 disposições doutrinárias. 10.2.1 con-
ceito. 10.2.2 Objeto e finalidade. 10.2.3 Destinatários. 10.2.4 Princípios. 
10.2.5 contratação direta: dispensa e inexigibilidade. 10.2.6 Modalidades. 
10.2.7 Tipos. 10.2.8 Procedimento. 10.2.9 anulação e revogação. 10.2.10 
Sanções administrativas. 11 contratos administrativos. 11.1 responsabi-
lidade contratual. 11.2 legislação pertinente. 11.2.1 lei nº 8.666/1993 e 
suas alterações e lei nº 14.133/2021. 11.2.2 lei nº 11.107/2005 e suas 
alterações e decreto nº 6.017/2007 (consórcios públicos). 11.3 disposi-
ções doutrinárias. 11.3.1 conceito. 11.3.2 características. 11.3.3 Vigên-
cia. 11.3.4 alterações contratuais. 11.3.5 Execução, inexecução e rescisão. 
11.3.6 convênios e instrumentos congêneres. 11.3.7 consórcios públicos. 
12 controle da administração Pública. 12.1 conceito. 12.2 controle exer-
cido pela administração Pública. 12.3 controle legislativo. 12.4 controle 
judicial. 12.5 controle da administração Pública pelo Tribunal de contas. 
controle Social. limites e perspectivas do controle. 13 improbidade ad-
ministrativa. 13.1 lei nº 8.429/1992 e suas alterações. 13.2 disposições 
doutrinárias aplicáveis. 14 agentes públicos. 14.1 legislação pertinente. 
14.1.1 lei Estadual nº 5.810/1994 e suas alterações (regime Jurídico Úni-
co dos Servidores Públicos civis da administração direta, das autarquias e 
das fundações Públicas do Estado do Pará). 14.1.2 disposições constitucio-
nais aplicáveis. 14.2 disposições doutrinárias. 14.2.1 conceito. 14.2.2 Es-
pécies. 14.2.3 cargo, emprego e função pública. 14.2.4 Provimento. 14.2.5 
Vacância. 14.2.6 Efetividade, estabilidade e vitaliciedade. 14.2.7 remune-
ração. 14.2.8 direitos e deveres. 14.2.9 responsabilidade. 14.2.10 Pro-
cesso administrativo disciplinar. 14.2.11 regime de previdência. 15 Bens 
públicos. 15.1 Conceito. 15.2 Classificação. 15.3 Características. 15.4 Es-
pécies. 15.5 afetação e desafetação. 15.6 aquisição e alienação. 15.7 Uso 
dos bens públicos por particular. 16 responsabilidade civil do Estado. 16.1 
Evolução histórica. 16.2 Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade 
patrimonial do Estado. 16.3 responsabilidade por ato comissivo do Esta-
do. 16.4 responsabilidade por omissão do Estado. 16.5 requisitos para a 
demonstração da responsabilidade do Estado. 16.6 causas excludentes e 
atenuantes da responsabilidade do Estado. 16.7 reparação do dano. 16.8 
direito de regresso. 16.9 responsabilidade primária e subsidiária. 16.10 
responsabilidade do Estado por atos legislativos. 16.11 responsabilidade 
do Estado por atos judiciais. 17 lei complementar nº 123/2006 e suas 
alterações (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte). 18 lei complementar nº 64/1990 e suas alterações.
dirEiTo coNSTiTUcioNal: 1 constituição. 1.1 conceito, objeto, elemen-
tos e classificações. 1.2 Supremacia da Constituição. 1.3 Aplicabilidade das 
normas constitucionais. 1.4 interpretação das normas constitucionais. 2 

Poder constituinte. 2.1 características. 2.2 Poder constituinte originário. 
2.3 Poder constituinte derivado. 3 Princípios fundamentais. 4 direitos e 
garantias fundamentais. 4.1 direitos e deveres individuais e coletivos. 4.2 
Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas 
data. 4.3 direitos sociais. 4.4 direitos políticos. 4.5 Partidos políticos. 5 
organização do Estado. 5.1 organização político-administrativa. 5.2 Es-
tado federal brasileiro. 5.3 a União. 5.4 Estados federados. 5.5 Municí-
pios. 5.6 o distrito federal. 5.7 Territórios. 5.8 intervenção federal. 5.9 
intervenção dos estados nos municípios. 6 administração Pública. 6.1 dis-
posições gerais. 6.2 Servidores públicos. 7 organização dos poderes no 
Estado. 7.1 Mecanismos de freios e contrapesos. 7.2 Poder legislativo. 
7.3 Poder Executivo. 7.4 Poder Judiciário. 7.4.1 regime de Precatórios. 8 
funções essenciais à Justiça. 8.1 Ministério Público. 8.2 advocacia Pública. 
8.3 advocacia e defensoria Pública. 9 controle da constitucionalidade. 9.1 
Sistemas gerais e sistema brasileiro. 9.2 controle incidental ou concreto. 
9.3 controle abstrato de constitucionalidade. 9.4 Exame in abstractu da 
constitucionalidade de proposições legislativas. 9.5 ação declaratória de 
constitucionalidade. 9.6 ação direta de inconstitucionalidade. 9.7 arguição 
de descumprimento de preceito fundamental. 9.8 ação direta de inconsti-
tucionalidade por omissão. 9.9 ação direta de inconstitucionalidade inter-
ventiva. 9.10 controle concreto e abstrato de constitucionalidade do direito 
municipal. 10 defesa do Estado e das instituições democráticas. 11 Siste-
ma Tributário Nacional. 11.1 Princípios gerais. 11.2 limitações do poder 
de tributar. 11.3 impostos da União, dos Estados e dos municípios. 11.4 
repartição das receitas tributárias. 12 finanças públicas. 12.1 Normas ge-
rais. 12.2 Orçamentos. 13 Ordem econômica e financeira. 13.1 Princípios 
gerais da atividade econômica. 13.2 Política urbana, agrícola e fundiária 
e reforma agrária. 14 Sistema financeiro Nacional. 15 ordem social. 16 
constituição do Estado do Pará.
DIREITO FINANCEIRO: 1 Direito financeiro. 1.1 Conceito e objeto. 1.2 Di-
reito financeiro na Constituição Federal de 1988. 2 Orçamento público. 
2.1 conceito, espécies e natureza jurídica. 2.2 Princípios orçamentários. 
2.3 leis orçamentárias. 2.3.1 Espécies e tramitação legislativa. 2.4 lei nº 
4.320/1964 e suas alterações. 2.5 Fiscalização financeira e orçamentária. 
3 Despesa pública. 3.1 Conceito e classificação de despesa pública. 3.2 
disciplina constitucional dos precatórios. 4 receita pública. 4.1 conceito, 
ingresso e receitas. 4.2 Classificação das receitas públicas. 5 Lei Comple-
mentar nº 101/2000 e suas alterações (lei de responsabilidade fiscal). 
5.1 Planejamento. 5.2 receita pública. 5.3 despesa pública. 5.4 Transfe-
rências voluntárias. 5.5 destinação de recursos públicos para o setor priva-
do. 5.6 dívida e endividamento. 5.7 Gestão patrimonial. 5.8 Transparência, 
controle e fiscalização. 5.9 Disposições preliminares, finais e transitórias. 
6 Crédito público. 6.1 Conceito e classificação de crédito público. 6.2 Na-
tureza jurídica. 6.3 Controle, fiscalização e prestação de contas. 6.4 Em-
préstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias, amortização 
e conversão. 7 dívida pública.
dirEiTo PrEVidENciário: 1 Seguridade social. 1.1 conceito, origem e 
evolução legislativa no Brasil, organização e princípios. 2 custeio da segu-
ridade social. 2.1 receitas, contribuições sociais, salário-de-contribuição. 
3 regime geral de previdência social. 3.1 Segurados e dependentes. 3.2 
filiação e inscrição. 3.3 carência. 3.4 Espécies de benefícios e prestações, 
disposições gerais e específicas. 3.5 Salário-de-benefício. 3.6 Renda men-
sal inicial. 3.7 reajustamento e revisão. 3.8 Prescrição e decadência. 3.9 
Acumulação de benefícios. 3.10 Justificação. 3.11 Ações judiciais em ma-
téria previdenciária. 3.12 acidente de trabalho. 4 regime próprio de pre-
vidência dos servidores públicos. 5 contagem recíproca de tempo de con-
tribuição e compensação financeira. 6 Previdência complementar. 7 Emen-
das constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003, nº 47/2005 e nº 70/2012; 
leis nº 8.212/1991 e suas alterações, nº 8.213/1991 e suas alterações, 
nº 9.717/1998 e suas alterações, nº 10.887/2004 e suas alterações; lei 
complementar Estadual nº 39/2002 e suas alterações; lei complementar 
Estadual nº 111/2016 e suas alterações.
dirEiTo ProcESSUal: i dirEiTo ProcESSUal dE coNTaS: 1 Prestação 
de contas de gestão e governo dos municípios do estado do Pará. 1.1 Na-
tureza e conteúdo do Parecer Prévio do Tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará. 1.2 Processamento. 2 Tomadas e prestações de contas 
dos administradores e demais responsáveis por bens, dinheiros e valores 
públicos. 2.1 Processamento e julgamento das contas. 2.2 Sanções e Medi-
das cautelares. 2.3 recursos. 2.4 Pedido de revisão. 2.5 Execução das de-
cisões. 3 Tomada de contas Especial. 4 apreciação da legalidade dos atos 
de admissão de pessoal e das concessões de aposentadorias, reformas e 
pensões. 5 denúncia. 6 representação. 7 Gestão fiscal e controle interno. 
8 fiscalização de contratos. 9 inspeção Extraordinária e auditoria Especial. 
10 legislação. 10.1 lei de introdução às Normas do direito Brasileiro. 10.2. 
lei orgânica do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará. 10.3. 
regimento interno do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará. 
10.4 código de Processo civil (aplicação subsidiária). 10.5. legislação do 
Tribunal de contas da União (aplicação subsidiária). 10.6 Termo de ajuste 
de Gestão (TaG) ii dirEiTo ProcESSUal ciVil: 1 lei nº 13.105/2015 e 
suas alterações (código de Processo civil). 2 Normas processuais civis. 3 
Jurisdição. 4 ação. 4.1 conceito, natureza, elementos e características. 4.2 
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Condições da ação. 4.3 Classificação. 5 Pressupostos processuais. 6 Pre-
clusão. 7 Sujeitos do processo. 7.1 capacidade processual e postulatória. 
7.2 deveres das partes e procuradores. 7.3 Procuradores. 7.4 Sucessão 
das partes e dos procuradores. 8 litisconsórcio. 9 intervenção de tercei-
ros. 10 Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. 11 Ministério Público. 
12 advocacia Pública. 13 defensoria Pública. 14 atos processuais. 14.1 
forma dos atos. 14.2 Tempo e lugar. 14.3 Prazos. 14.4 comunicação dos 
atos processuais. 14.5 Nulidades. 14.6 distribuição e registro. 14.7 Valor 
da causa. 15 Tutela provisória. 15.1 Tutela de urgência. 15.2 disposições 
gerais. 16 formação, suspensão e extinção do processo. 17 Processo de 
conhecimento e do cumprimento de sentença. 17.1 Procedimento comum. 
17.2 disposições Gerais. 17.3 Petição inicial. 17.4 improcedência liminar 
do pedido. 17.5 audiência de conciliação ou de mediação. 17.6 contes-
tação, reconvenção e revelia.  17.7 audiência de instrução e julgamento. 
17.8 Providências preliminares e de saneamento. 17.9 Julgamento confor-
me o estado do processo. 17.10 Provas. 17.11 Sentença e coisa julgada. 
17.11.1 Teoria dos precedentes. 17.12 cumprimento da sentença. 17.13 
liquidação. 18 Procedimentos Especiais. 19 Procedimentos de jurisdição 
voluntária. 20 Processos de execução. 21 Processos nos tribunais e meios 
de impugnação das decisões judiciais. 22 livro complementar. 23 disposi-
ções finais e transitórias. 24 Mandado de segurança. 25 Ação popular. 26 
ação civil pública. 27 ação de improbidade administrativa. 28 reclamação 
constitucional. 29 Teoria Geral dos recursos. 30 recursos em espécie.
dirEiTo TriBUTário: 1 Sistema Tributário Nacional. 1.1 Princípios do di-
reito tributário. 1.2 limitações do poder de tributar. 1.3 repartição das re-
ceitas tributárias. 2 Tributo. 2.1 conceito. 2.2 Natureza jurídica. 2.3 Espé-
cies. 2.4 imposto. 2.5 Taxa. 2.6 contribuição de melhoria. 2.7 Empréstimo 
compulsório. 2.8 Contribuições. 3 Competência tributária. 3.1 Classifica-
ção. 3.2 Exercício da competência tributária. 3.3 capacidade tributária ati-
va. 3.4 imunidade tributária. 3.5 distinção entre imunidade, isenção e não 
incidência. 3.6 imunidades em espécie. 4 fontes do direito tributário. 4.1 
constituição federal. 4.2 leis complementares. 4.3 leis ordinárias e atos 
equivalentes. 4.4 Tratados internacionais. 4.5 atos do poder executivo fe-
deral com força de lei material. 4.6 atos exclusivos do poder legislativo. 4.7 
convênios. 4.8 decretos regulamentares. 4.9 Normas complementares. 5 
Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. 6 
Obrigação tributária. 6.1 Definição e natureza jurídica. 6.2 Obrigação prin-
cipal e acessória. 6.3 fato gerador. 6.4 Sujeito ativo. 6.5 Sujeito passivo. 
6.6 Solidariedade. 6.7 capacidade tributária. 6.8 domicílio tributário. 6.9 
responsabilidade tributária. 6.10 responsabilidade dos sucessores. 6.11 
responsabilidade de terceiros. 6.12 responsabilidade por infrações. 7 cré-
dito tributário. 7.1 constituição de crédito tributário. 7.2 lançamento. 7.3 
Modalidades de lançamento. 7.4 Suspensão do crédito tributário. 7.5 Ex-
tinção do crédito tributário. 7.6 Exclusão de crédito tributário. 7.7 Garan-
tias e privilégios do crédito tributário. 7.8 renúncia de receitas tributárias. 
8 administração tributária. 8.1 fiscalização. 8.2 dívida ativa. 8.3 certidões 
negativas. 9 impostos da União. 10 impostos dos estados e do distrito 
federal. 11 impostos dos municípios. 14 lei complementar nº 123/2006 e 
suas alterações (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pe-
queno Porte). 15 lei complementar nº 116/2003 e suas alterações (dispõe 
sobre o iSSQN).
Maria iNEZ K. dE M. GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

aNeXo i
croNoGraMa 

atividade datas previstas

Período para a impugnação do edital de abertura
18 a 24/11/2021

das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF)

divulgação das respostas às impugnações 8/12/2021

Período de solicitação de inscrição e de isenção de taxa 
de inscrição

25/11/2021 a 7/1/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Disponibilização do link para a verificação de deferimen-
to da foto encaminhada na inscrição e prazo para novo 
envio de foto que atenda às determinações do sistema

10 e 11/1/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
consulta à situação provisória da solicitação de isenção 

de taxa de inscrição 19/1/2022

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferi-
mento da solicitação de isenção de taxa de inscrição

20 e 21/1/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Consulta à situação final da solicitação de isenção de 

taxa de inscrição 31/1/2021

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 2/2/2022
divulgação da relação provisória dos candidatos com 

a inscrição deferida (ampla concorrência e pessoa com 
deficiência) e disponibilização da consulta à situação 

provisória da solicitação de atendimento especial

14/2/2022

Período para a interposição de recursos contra o indefe-
rimento da inscrição (ampla concorrência e pessoa com 
deficiência) e contra o indeferimento da solicitação de 

atendimento especial

15 e 16/2/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)

Divulgação da relação final dos candidatos com a 
inscrição deferida (ampla concorrência e pessoa com 

deficiência) e disponibilização da consulta à situação final 
da solicitação de atendimento especial

24/2/2022

divulgação do edital que informará a disponibilização da 
consulta aos locais de prova 10/3/2022

aplicação da prova objetiva 20/3/2022

divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva 22/3/2022
A partir das 19 horas (horário oficial de Brasília/DF)

Período para a interposição de recursos quanto aos 
gabaritos oficiais preliminares divulgados

23 e 24/3/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do edital 

de resultado final na prova objetiva e de convocação para 
as provas discursivas

14/4/2022

aplicação das provas discursivas 24/4/2022
divulgação do padrão preliminar de respostas das 

provas discursivas
26/4/2022

a partir das 19 horas (horário oficial de Brasília/DF)

Período para a interposição de recursos contra o padrão 
preliminar de respostas das provas discursivas

27 e 28/4/2022
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia 

(horário oficial de Brasília/DF)
divulgação do edital de resultado provisório nas provas 

discursivas 20/5/2022

* as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de al-
teração, conforme necessidade e conveniência do MPcM/Pa e do cebraspe. 
caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.
** as demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a 
serem publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e(ou) divulgados na 
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/
mpcm_pa_21_subprocurador.

aNeXo ii
ModeLo de LaUdo Para a iNscriÇÃo No coNcUrso

(candidatos que se declararam com deficiência)
Atesto, para fins de participação em concurso público, que o(a) Senho
r(a)___________________________________________, portador(a) 
do documento de identidade nº ______________________, é conside-
rado(a) pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresen-
tar a(s) seguinte(s) condição(ões) _____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________, cid-10 ________________, que 
resulta(m) no comprometimento das seguintes funções/funcionalidades __
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________.
informo, ainda, a provável causa do comprometimento _______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________.
cidade/Uf, ____ de _________ de 20__.
assinatura e carimbo do(a) Médico(a)

aNeXo iii
ModeLo de Parecer de eQUiPe MULtiProFissioNaL e 

iNterdisciPLiNar Para a aVaLiaÇÃo BioPsicossociaL
  Atestamos para fins de participação em concurso público, que o Senho
r(a)_______________________________________________________, 
portador (a) do documento de identidade nº ______________________
_________, e considerado(a) pessoa com deficiência à luz da legislação 
brasileira por apresentar a(s) seguinte(s) condição(ões) ______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____cid-10 _________.
Por oportuno, declaramos que o candidato apresenta os seguin-
tes impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo ______
______________________________; que devem ser considera-
dos os fatores socioambientais ___________________________
____________________________________________________
; que apresenta as seguintes limitações no desempenho de ativida-
des______________________________________________ e as seguin-
tes restrições de participação _______________________. 

assinatura e carimbo com crM 
do médico

assinatura e carimbo com registro 
da profissão do membro de equipe 
multiprofissional e interdisciplinar

assinatura e carimbo com registro 
da profissão do membro de equipe 
multiprofissional e interdisciplinar

cidade/Uf, ____ de _____________ de 20__.
Protocolo: 729063
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo nº 093/2021-PMa 
ModaLidade: 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021- Pe-PMa 
objeto: aquisição Parcelada de Gêneros alimentícios (alimentação Es-
colar), ao longo de 12 meses, para o Município de abaetetuba.  contra-
tante: Secretaria Municipal de Educação, cultura e desporto/fundo Mu-
nicipal, cNPJ sob n° 21.763.283./0001-01.  contratadas: coNTraTo Nº 
2021/200-PE-PMa - a. M. l. araujo ferreira - Me, cNPJ 11.803.326/0001-
73, valor Global de r$ 2.257.090,00; coNTraTo Nº 2021/201-PE-PMa 
- fis comercial ltda - Epp, cNPJ 14.731.830/0001-01, Valor Global de r$ 
85.575,00; coNTraTo Nº 2021/202-PE-PMa - forte alimentos Eireli - Epp, 
cNPJ 27.057.424/0001-49, Valor Global r$ 2.388.495,00;  coNTraTo Nº 
2021/203-PE-PMa - M. M. G. da Silveira - Me, cNPJ 01.863.280/0001-
24, Valor Global de r$ 2.212.985,00; coNTraTo Nº 2021/204-PE-PMa 
- P r S de castro Eireli, cNPJ Nº 36.620.827/0001-45. Valor Global r$ 
209.511,00; coNTraTo Nº 2021/205-PE-PMa - r c V r de oliveira ltda 
- Epp, cNPJ n° 15.300.567-0001-50, Valor Global de r$ 695.594,00; 
coNTraTo Nº 2021/206-PE-PMa - SMP construcoes, comercio e Servicos 
Eireli, cNPJ 17.853.685/0001-11, Valor Global de r$ 65.400,00;  e Tia-
go andrade Gomes ltda, cNPJ 37.760.036/0001-83, Valor Global de r$ 
1.305.945,40. Vigência: 12/11/2021 a 12/11/2022. 
Ord. Desp. Jefferson Felgueiras de Carvalho.

Protocolo: 729175

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
aViso de ratiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de abaetetuba torna público que a Secretária 
Municipal de assistência Social no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto Municipal nº 011, de 04 de fevereiro de 2021 raTificoU o pro-
cesso de diSPENSa Nº 031/2021, cujo objeto é contratação de Empresa 
Especializada que disponibilize Serviços de Segurança, para atender a de-
manda da Secretaria Municipal de assistência Social Para Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/Pa Em favor da Empresa rota de águia Segurança 
Privada ltda - Me, portador do cNPJ nº 21.754.273/0001-00, pelo Valor 
Global de r$ 48.600,00 (Quarenta e oito mil e seiscentos reais). Vigência 
de 3 (três) meses. Gabinete da Secretária municipal de assistência Social, 
em 13 de outubro de 2021. Josiane da costa Baia - secretária de as-
sistência social.

eXtrato de coNtrato 
origem: dispensa nº 031/2021. Partes: Prefeitura Municipal de abaete-
tuba/Secretaria Municipal de assistência Social, cNPJ nº 15.127.231/0001-
38. origem: dispensa nº 031/2021. objeto: contratação de Empresa Espe-
cializada que disponibilize Serviços de Segurança, para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de assistência Social Para Prefeitura Municipal de 
abaetetuba/Pa. contrato em favor da Empresa rota de águia Segurança 
Privada ltda - Me, portador do cNPJ nº 21.754.273/0001-00. contrato nº 
2021/174. Valor global: r$ 48.600,00 (Quarenta e oito mil e seiscentos 
reais). Vigência de 3 (três) meses de 13/10/2021 à 11/01/2022. assina-
tura: 13 de outubro de 2021. Josiane da costa Baia - secretária de 
assistência social.

Protocolo: 729176

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 033/2021 - Pe-PMa 

o Município de abaetetuba/Pa por meio de sua Secretaria Municipal 
de Saúde torna público que às 09h do dia 01 de dezembro de 2021, re-
alizará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, regido pela 
lei 10.520/2002, decreto 10.024/2019 e subsidiariamente a lei 8.666/93 
do tipo menor preço por item, no modo de disputa aberto para registro 
de Preço Para Eventual aquisição de Kit Para uso na Prevenção do co-
Vid-19 os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas 
as informações sobre a licitação através do acesso à pagina do Tribunal de 
contas do Município/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sala 
da comissão Permanente de licitação - cPl junto a Prefeitura Municipal de 
abaetetuba, situada na rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP 68440-
000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. informações 
por e-mail: pregoeiroabaetetuba@gmail.com. ord. de despesas: Maria 
Francinete carvalho Lobato.

Protocolo: 729177

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
PreGÃo PreseNciaL Nº 006/2021

objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de produção 
e organização de eventos com o fornecimento de infraestrutura e apoio 
logístico a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Afuá, 
Estado do Pará. abertura: 30/11/2021, às 09:00 horas.

afuá/Pa, 16 de novembro de 2021.
MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY-Pregoeiro

Protocolo: 729178

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 039/2021
Tipo Menor Preço por iTEM. oBJETo: Seleção e 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 
carne Bovina e frango sob regime de entrega parcelado, para manutenção 
das atividades da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, Secretarias e fundos. 
aBErTUra: 29/11/2021, às 08:30 horas. local da SESSÃo PÚBlica: 
(www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos estarão disponíveis para 
download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.
gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do Município 
de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no 
Setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, 
na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Valdiney Batista de Freitas-Pregoeiro.
Protocolo: 729179

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021- PMc - srP
objeto: registro de Preços Para Eventual aquisição de Pneus Visando a Manu-
tenção Preventiva e corretiva dos Veículos Pertencentes à frota da Prefeitura 
Municipal de capanema/Pa. adJUdicado Para: a P da Silva comercio de 
Peças Nauticas Eireli, cNPJ 32.204.121/0001-41com valor unitário: item- Va-
lor Unit: 21- r$ 382,00; 40- r$ 226,00. center Norte comercio de Peças 
automotivas Eireli, cNPJ 23.742.061/0001-20 com valor unitário: item- Valor 
Unit: 1- r$ 4.550,00; 5- r$ 355,00; 9- r$ 2.200,00; 23- r$ 250,00; 24- r$ 
220,00; 25- r$ 275,00; 26- r$ 250,00; 27- r$ 270,00; 28- r$ 270,00; 
39- r$ 89,00; 41- r$ 150,00. MSM comercio Varejista de Pneus ltda, cNPJ 
21.195.442/0001-00 com valor unitário: item- Valor Unit: 2- r$ 1.599,00; 
3- r$ 5.400,00; 4- r$ 6.800,00; 12- r$ 4.200,00; 15- r$ 1.100,00; 17- r$ 
1.200,00; 29- r$ 40,00; 30- r$ 40,00; 31- r$ 320,00; 33- r$ 370,00; 35- r$ 
170,00; 42- r$ 150,00; 43- r$ 200,00; 47- r$ 185,00. São lucas comercio 
de Peças e acessorios Para Veículos Eireli, cNPJ 35.379.829/0001-21. item- 
Valor Unit: 6- r$ 405,00; 7- r$ 340,00; 10- r$ 1.480,00; 11- r$ 2.080,00; 
13- r$ 4.500,00; 14- r$ 910,00; 16- r$ 415,00; 18- r$ 915,00; 19- r$ 
395,00; 20- r$ 540,00; 22- r$ 440,00; 32- r$ 183,00; 34- r$ 725,00; 36- 
r$ 190,00; 37- r$ 190,00; 38- r$ 485,00; 44- r$ 395,00; 45- r$ 210,00; 
46- r$ 272,00; 48- r$ 275,00. HoMoloGado Para: a P da Silva comercio 
de Peças Nauticas Eireli, cNPJ 32.204.121/0001-41com valor unitário: item- 
Valor Unit: 21- r$ 382,00; 40- r$ 226,00. center Norte comercio de Peças 
automotivas Eireli, cNPJ 23.742.061/0001-20 com valor unitário: item- Valor 
Unit: 1- r$ 4.550,00; 5- r$ 355,00; 9- r$ 2.200,00; 23- r$ 250,00; 24- r$ 
220,00; 25- r$ 275,00; 26- r$ 250,00; 27- r$ 270,00; 28- r$ 270,00; 
39- r$ 89,00; 41- r$ 150,00. MSM comercio Varejista de Pneus ltda, cNPJ 
21.195.442/0001-00 com valor unitário: item- Valor Unit: 2- r$ 1.599,00; 
3- r$ 5.400,00; 4- r$ 6.800,00; 12- r$ 4.200,00; 15- r$ 1.100,00; 17- r$ 
1.200,00; 29- r$ 40,00; 30- r$ 40,00; 31- r$ 320,00; 33- r$ 370,00; 35- r$ 
170,00; 42- r$ 150,00; 43- r$ 200,00; 47- r$ 185,00. São lucas comercio 
de Peças e acessorios Para Veículos Eireli, cNPJ 35.379.829/0001-21; item- 
Valor Unit: 6- r$ 405,00; 7- r$ 340,00; 10- r$1.480,00; 11- r$ 2.080,00; 
13- r$ 4.500,00; 14- r$ 910,00; 16- r$ 415,00; 18- r$ 915,00; 19- r$ 
395,00; 20- r$ 540,00; 22- r$ 440,00; 32- r$183,00; 34- r$ 725,00; 36- 
r$ 190,00; 37- r$ 190,00; 38- r$ 485,00; 44- r$ 395,00; 45- r$ 210,00; 
46- r$ 272,00; 48- r$ 275,00. iTEM fracaSSado: 08. conforme mapa 
comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 
8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal

Protocolo: 729182
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 012/2021/PMc 
a PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL, através da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, 
nomeada pela Portaria n.° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à av. Barão 
do rio Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/
Pará, torna público a abertura e julgamento da licitação na modalidade 
tomada de preços sob o critério de julgamento “menor preço global” para 
contratação de empresa especializada na reforma da Praça da Bíblia (cris-
to) neste Município de castanhal/Pará.  Participantes: firmas cadastradas 
ou que comprovem qualificação para tal até três dias antes do recebimento 
e abertura das propostas. data do recebimento e abertura dos documentos 
de habilitação e propostas: 03/12/2021, às 09:00 horas no auditório da 
Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS, localizado na av. 
altamira, n.° 850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/Pará.  
Edital: Poderá ser obtido no Prédio da PMc, Secretaria Municipal de Supri-
mento e licitação, localizado na av. Barão do rio Branco, n° 2232, Bairro: 
centro, neste Município de castanhal/Pará, através do e-mail: licitacao.
supri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: www.castanhal.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios. sílvio roberto 
Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 729183

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e deseNVoLViMeNto 
UrBaNo de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: tomada de Preços Nº 04/2021 - tiPo: Menor Preço-
oBJETo: contratação de empresa para construção do muro e ampliação 
do cemitério municipal no município de curionópolis -daTa rEcEBiMENTo 
ProPoSTaS: 03 de dezembro de 2021. Hora: 09:00 hs. o edital está 
disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br–16 de 
novembro de 2021–elizabeth Botelho da silva-cPL-Presidente.

Protocolo: 729142

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 407/2021/CPL, Beneficiária: IBIZA 
eMPreeNdiMeNtos coMercio e serVicos eireLi, inscrita no cNPJ 
sob Nº 18.559.714/0002-80, vencedora dos lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, perfazendo o valor total de: r$ 466.359,65 
(Quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e 
sessenta e cinco centavos). Vigência da ata: 12 meses a partir da assi-
natura. oriunda do Pregão Eletrônico (SrP) nº 111/2021-cPl/PMM. Pro-
cesso licitatório nº 20.606/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo EM BoMBaS 
d’áGUa, coM SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS, ViSaNdo o aTENdiMENTo NaS 
UNidadES da rEdE PÚBlica dE ENSiNo E da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo. Marabá 12/11/2021 - Marilza de oliveira Leite - secretá-
ria Municipal de educação - seMed - Portaria nº 306/2019-GP.

Protocolo: 729184

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 111/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 20.606/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal PrESTaÇÃo dE MaNUTENÇÃo EM BoMBa d’aGUa, 
coM SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS, ViSaNdo o aTENdiMENTo NaS UNida-
dES da rEdE PÚBlica dE ENSiNo E da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo. onde se sagrou vencedora a empresa: iBiZa EMPrEENdiMENToS 
coMErcio E SErVicoS EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 18.559.714/0002-
80, vencedora dos lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 
perfazendo o valor total de: r$ 466.359,65 (Quatrocentos e sessenta e 
seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), 
pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 927862. Marabá 11/11/2021 
- Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação - se-
Med - Portaria nº 306/2019-GP.

Protocolo: 729185

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 120/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 24.018/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 30/11/2021. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo E EQUiPa-
MENToS UTiliZadoS NaS UNidadES BáSicaS dE SaÚdE, HoSPiTaiS E 
dEMaiS UNidadES ViNcUladaS a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE. 
UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/
pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada 
na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova 
Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: lici-
tacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 16/11/2021.

raPHaeL cota dias
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 729188

eXtrato do terceiro terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 176/2018-seMed/PMM  

Processo Licitatório nº. 4.961/2018 - PMM, Modalidade PP n° 028/2018 
- ceL/seVoP/PMM. objeto do contrato original: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE NaTUrEZa 
coNTiNUada rEfErENTE ao TraTaMENTo E GErENciaMENTo dE SiSTE-
Ma dE aBaSTEciMENTo dE áGUa, ViSaNdo o MoNiToraMENTo E Ma-
NUTENÇÃo da QUalidadE da áGUa dESTiNada ao coNSUMo HUMaNo, 
Na SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd E NaS UNidadES dE 
ENSiNo da rEdE MUNiciPal, No MUNicÍPio dE MaraBá - Pa. objeto 
do aditivo: Prorrogar o prazo do contrato original n° 176/2018-SEMEd/
PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente até 25/11/2022. Con-
tratada: ricHardSoN fraNKliN rEiS PiNHEiro E cia lTda - ME. cNPJ: 
17.459.198/0002-50. assinatura: 12/11/2021. Marilza de oliveira Leite 
- secretária Municipal de educação.

Protocolo: 729190
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato do coNtrato Nº 061/2021-ssaM
Proc. adM. Nº 15.680/2021-PMM

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 081/2021-cPL/PMM. referente à rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍ-
cioS Para coMPor o cafÉ da MaNHÃ doS SErViorES QUE rEaliZaM 
a oPEraÇÃo dE liMPEZa UrBaNa dE coMPETÊNcia do SErViÇo dE 
SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM, firmado com a empresa 
Jr. coM. E rEPrES. coMErciaiS EirEli, cNPJ Nº 31.552.803/0001-82, 
Valor: r$ 11.172,00 (onze mil, cento e setenta e dois reais). Período de 
vigência vinculado aos respectivos créditos orçamentários. dotação orça-
mentária: 15.452.1116.2.123 - Manutenção dos Serviços Urbanos. Ele-
mento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo.

Marabá Pa, 03 de novembro de 2021.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 729196

  
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 062/2021-ssaM

Proc. adM. Nº 22.005/2021-PMM 
toMada de PreÇos Nº 051/2021-ceL/seVoP/PMM. referente à coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para forNEciMENTo, MoN-
TaGEM E iNSTalaÇÃo da ilUMiNaÇÃo dE NaTal EM diVErSoS PoN-
ToS, iNclUiNdo a MoNTaGEM E dESMoNTaGEM da árVorE, No MU-
NicÍPio dE MaraBá/Pa, firmado com a empresa airES arQUiTETUra 
E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ Nº 03.272.575/0001-51, Valor: r$ 
703.783,09 (setecentos e três mil, setecentos e oitenta e três reais e nove 
centavos). a vigência do contrato oriundo desta licitação será de 08 (oito) 
meses. dotação orçamentária: 25.752.0058.2.122 - Manutenção da rede 
de iluminação Pública; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - outros Ser-
viços de Terceiros - Pessoa Jurídica e 3.3.90.30.00 - Material de consumo.

Marabá Pa, 11 de novembro de 2021.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 729197

aViso de errata do eXtrato do seGUNdo 
terMo aditiVo ao coNtrato nº 176/2018-seMed/PMM

Processo nº 4.961/2018 - PMM, Pregão Presencial n° 028/2018 - cEl/
SEVOP/PMM, circulada no Diário Oficial do Estado do Pará, no dia 25/11/2020, 
n° 34.417, pág. 135. onde se lê: ficando vigente até 24/11/2020. 
Leia-se: ficando vigente até 24/11/2021. Marilza de oliveira Leite - se-
cretária Municipal de educação - seMed/PMM.

Protocolo: 729198

eXtrato da ata de reGistro 
de PreÇo Nº 012/2021/ceL/FccM 

Processo nº Nº 22887/2021-PMM, PP - srP n° 012/2021/ceL/FccM - 
objeto: registro de Preço para eventual contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços continuados de locação do equipamento 
de sistema de escaneamento zeb revo para atendimento da oS n° 01/2020 
3 e 4 aditivos referente ao contrato n° 5500071302 especificações técni-
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cas. Vencedora: cPE coMErcio dE EQUiPaMENToS ToPoGraficoS Ei-
rEli, cNPJ N° cNPJ/Mf sob o nº 18.323.709/0001-93, perfazendo um va-
lor total de r$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil) a serem pagos com 
recursos entre contrato vale e fccM. Vigência: 12 meses ass 11/11//2021, 
Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cul-
tura de Marabá.

eXtrato da ata de reGistro 
de PreÇo Nº 013/2021/ceL/FccM 

Processo nº Nº 22340/2021-PMM, PP - srP n° 013/2021/ceL/FccM - 
objeto: registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos de 
proteção individual - EPiS Vencedora dos itens 1,2,8,9,11,14,16,17,19,
20,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, a empresa r da coSTa 
E MENdoNÇa coM dET. lTda cNPJ; 12.591.019/0001-39, perfazendo o 
valor total de r$ 297.971,74 (duzentos e noventa e sete mil novecentos e 
setenta e um reais e setenta e quatro centavosa serem pagos com recursos 
entre contrato vale e fccM. Vigência: 12 meses ass 11/11//2021, Vanda 
régia américo Gomes- Presidente da fundação casa da cultura de Marabá.
Extrato da ata de registro de Preço nº 014/2021/cEl/fccM, Processo nº 
Nº 22340/2021-PMM, PP - SrP n° 013/2021/cEl/fccM - objeto: regis-
tro de Preço para eventual aquisição de equipamentos de proteção in-
dividual - EPiS Vencedora dos itens 4,5,7,10,12,13,15,18,21,22,23,24 e 
25,:  iBiZa EMPrEENdiMENToS coMErcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ 
18.559.714/0002-80 perfazendo um valor total de r$ 168.938,50 (cento e 
sessenta e oito mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). 
a serem pagos com recursos entre contrato vale e fccM. Vigência: 12 
meses ass 11/11//2021, Vanda régia américo Gomes- Presidente da 
Fundação casa da cultura de Marabá.

eXtrato da ata de reGistro 
de PreÇo Nº 015/2021/ceL/FccM 

Processo nº Nº 22340/2021-PMM, PP - srP n° 013/2021/ceL/FccM - 
objeto: registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos de 
proteção individual - EPiS Vencedora do item 3 e 30 a empresa ScS MaT 
coNSTrUÇÃo E SErViÇoS EirEli cNPJ 23.688.847/0001-06, perfazendo 
o valor total de r$ 8.710,00 (oito mil setecentos e dez reais). a serem 
pagos com recursos entre contrato vale e fccM. Vigência: 12 meses ass 
16/11//2021, Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação 
casa da cultura de Marabá.

eXtrato da ata de reGistro 
de PreÇo Nº 016/2021/ceL/FccM

Processo nº Nº 22340/2021-PMM, PP - srP n° 013/2021/ceL/FccM - 
objeto: registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos de 
proteção individual - EPiS Vencedora do item 6 a empresa a alENcar 
da SilVa lTda cNPJ 33.004.072/0001-66. Perfazendo o valor total de r$ 
23.160,00 (vinte e três mil cento e sessenta reais). a serem pagos com 
recursos entre contrato vale e fccM. Vigência: 12 meses ass 11/11//2021, 
Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cul-
tura de Marabá.

Protocolo: 729199

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 129/2021-cPL/PMM 

Processo Nº 25.616/2021-PMM, Tipo: Menor preço por item. data 
do certame: 01/12/2021. Horário: 09:00 (horário local do município de 
Marabá/Pa). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE GÊNEroS aliMENTÍcioS coMPoSToS EM cESTaS BáSicaS dESTi-
NadaS aoS aGENTES dE coNSErVaÇÃo do SErViÇo dE SaNEMENTo 
aMBiENTal dE MaraBá - SSaM. Íntegra do Edital no site do Portal da 
Transparência da Prefeitura de Marabá https://www.governotransparente.
com.br/44669490, mural de licitações no site do TcM/Pa https://www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e na sala da comissão Permanente de lici-
tação cPl/PMM, localizada no edifício Ernesto frota, avenida VP 08, folha 
26, Quadra 07, lote 04, Bairro Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, 
Pará, subsolo da agência do Banco do Brasil, no horário das 08h00min 
às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou pelo e-mail: licitacao@
maraba.pa.gov.br. Telefone da cPl/PMM: (94) 3322-1646. Marabá (Pa), 
16/11/2021.

FLediNaLdo oLiVeira LiMa
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 729200

aViso de coNVocaÇÃo 
coNcorrÊNcia Nº 005/2021-ceL/seVoP/PMM

Nos termos do item 14.10 do Edital da concorrência nº 005/2021-cEl/
SEVoP/PMM, que tem por objeto a coNTraTaÇÃo dE aGÊNcia ESPEcia-
liZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE PUBlicidadE, rEaliZadoS 
iNTEGradaMENTE, coM aBraNGÊNcia, local, rEGioNal, ESTadUal E 
NACIONAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, ficam as licitan-
tes participantes do referido certame coNVocadaS a participarem de ses-
são para: divulgação, se for o caso, desclassificação de proposta; abertura 
do Envelope nº 02 e cotejo de vias identificadas e não identificadas das 
propostas técnicas. data: 24 de novembro de 2021 às 9h. local: Sala da 
cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova 
Marabá, Marabá, Pará. Maiores informações no citado endereço ou pelo 
e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br. Franklin carneiro da silva - 
Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 729193

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 055/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 20.695/2021-PMM -cEl/
SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal - aQUiSi-
ÇÃo dE olEo lUBrificaNTES, filTroS, adiTiVoS E GraXa Para aTEN-
dEr aS MaNUTENÇÕES doS VEicUloS E MaQUiNarioS da SEcrETaria 
MUNiciPal dE aGricUlTUra - SEaGri, conforme Edital e seus anexos; 
Homologado as empresas MV coMl. dE PEÇaS Para aUTo E SErViÇoS 
lTda cNPJ: 07.712.240/0001-68, vencedora dos lotes 01 a 24 no va-
lor total de r$ 290.756,00 (duzentos e noventa mil, setecentos e cin-
quenta e seis reais). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 
11.11.2021, Jose Nilton de Medeiros - secretário Municipal de ad-
ministração - seMad.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 097/2021-ceL/seVoP/PMM. origem: re-
ferente ao PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 055/2021-cEl/SEVoP/PMM, Pro-
cesso n° 20.695/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo dE olEo lUBrificaNTES, filTroS, 
adiTiVoS E GraXa Para aTENdEr aS MaNUTENÇÕES doS VEicUloS E 
MaQUiNarioS da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra - SEaGri, 
conforme Edital e seus anexos; as EMPrESaS: MV coMl. dE PEÇaS Para 
aUTo E SErViÇoS lTda cNPJ: 07.712.240/0001-68, vencedora dos lotes 
01 a 24 no valor total de r$ 290.756,00 (duzentos e noventa mil, sete-
centos e cinquenta e seis reais). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal 
de administração - SEMad. Vigência: 12 meses. assinatura: 12.11.2021. 
Jose Nilton de Medeiros - secretário Municipal de administração - 
seMad.

Protocolo: 729224
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Pregão eletrônico nº 113/2021-cPL/PMM. Processo Licitatório 
nº 22.336/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE aMBUlÂNciaS (TiPo a E PicKUP 4X4) Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNi-
dadES ViNcUladaS. onde se sagrou vencedora a empresa: P G aGUiar 
ViEira EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 27.967.465/0001-72, vencedora 
dos itens: 01, 02 e 03, perfazendo o valor total de: r$ 976.300,00 (No-
vecentos e setenta e seis mil e trezentos reais), pelo que HoMoloGo o 
resultado final. UASG: 927495. Marabá 12/11/2021 - Valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 729222

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo 
a FUNdaÇÃo casa da cULtUra de MaraBÁ, Vanda régia améri-
co Gomes, Presidente da FccM HoMoLoGa e adJUdica a decisão do 
Presidente da cEl, registro de Preço para eventual contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços continuados de locação 
do equipamento de sistema de escaneamento zeb revo para atendimento 
da oS n° 01/2020 3 e 4 aditivos referente ao contrato n° 5500071302 
especificações técnicas. Vencedora: CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ToPoGraficoS EirEli, cNPJ N° cNPJ/Mf sob o nº 18.323.709/0001-93, 
perfazendo um valor total de r$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil). 
a serem pagos com recursos entre contrato vale e fccM; ass: 10/11/2021. 
conforme consta nos autos do Processo administrativo Nº 22887/2021-
PMM, PP - SrP n° 012/2021/cEl/fccM.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo 
a FUNdaÇÃo casa da cULtUra de MaraBÁ, Vanda régia américo 
Gomes, Presidente da FccM HoMoLoGa e adJUdica a decisão do Pre-
sidente da cEl, registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos 
de proteção individual - EPiS. Vencedora dos itens 4,5,7,10,12,13,15,18,21,
22,23,24 e 25,:  iBiZa EMPrEENdiMENToS coMErcio E SErViÇoS EirEli, 
cNPJ 18.559.714/0002-80 perfazendo um valor total de r$ 168.938,50 (cen-
to e sessenta e oito mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). 
Vencedora dos itens 1,2,8,9,11,14,16,17,19,20,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40, a empresa r da coSTa E MENdoNÇa coM dET. lTda cNPJ; 
12.591.019/0001-39, perfazendo o valor total de r$ 297.971,74 (duzentos 
e noventa e sete mil novecentos e setenta e um reais e setenta e quatro 
centavos). Vencedora do item 3 e 30 a empresa ScS MaT coNSTrUÇÃo E 
SErViÇoS EirEli cNPJ 23.688.847/0001-06, perfazendo o valor total de r$ 
8.710,00 (oito mil setecentos e dez reais). Vencedora do item 6 a empresa a 
alENcar da SilVa lTda cNPJ 33.004.072/0001-66. Perfazendo o valot total 
de r$ 23.160,00 (vinte e três mil cento e sessenta reais). ass: 10/11/2021. 
conforme consta nos autos do Processo administrativo Nº 22340/2021-PMM, 
PP - SrP n° 011/2021/cEl/fccM.

Protocolo: 729220

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Termo de Homologação referente ao ToMada dE PrEÇoS Nº 047/2021-
cEl/SEVoP/PMM, Processo n° 18.626/2021-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNclUSÃo da coNSTrUÇÃo do 
NEi dEodoro dE MENdoNÇa, localiZado Na rUa 05 dE aBril, Nº 
470, Bairro MaraBá PioNEira, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, con-
forme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa W f 
liMa ENGENHaria EirEli, cNPJ: 27.260.556/0001-73, vencedora com 
o Valor ToTal: r$ 632.501,74. assinatura: em 12/11/2021, secretário 
Municipal de educação - MariLZa de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 729201
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 049/2021-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 20.872/2021-PMM, objeto: a coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE oBraS dE drE-
NaGEM daS rUaS TraNSVErSaiS da GroTa do aEroPorTo, ENTrE 
aS rUaS JoSÉ cUrSiNo E rUa cEará, No Bairro laraNJEiraS, No 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e 
Homologado a empresa M MorBacH dE alMEida EirEli inscrita no cNPJ 
26.333.867/0001-52, inscrita no cNPJ 14.254.641/0001-87, vencedora 
com o Valor ToTal: r$ 597.953,22. assinatura: em 16/11/2021, secre-
tário Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 729203

eXtrato coNtrato Nº 030/2021/ceL/FccM 
Processo nº Nº 4197/2021-PMM, PP - srP n° 006/2021/ceL/FccM - 
objeto: registro de preço para Eventual aquisição de Gêneros alimentí-
cios, material de limpeza e higienização, material químico, copa e cozi-
nha, material elétrico, Proteção e segurança, embalagem e acondiciona-
mento, aparelhos e utensílios domésticos, para atender as necessidades 
da fundação casa da cultura de marabá e suas extensões.Vencedora: dM 
doS SaNToS MiraNda coMEr dE aliMENToS EirEli, cNPJ/Mf sob o 
nº 34.941.737/0001-20, Vencedora, totalizando o valor de r$ 22.957,13 
(vinte e dois mil novecentos e ciqnuenta e sete reais e treze centavos), Vi-
gência: 31/12/2021. ass 16/11/2021, a serem pagos com os recursos pró-
prios. Vanda régia américo Gomes. Presidente da Fundação casa 
da cultura de Marabá.

eXtrato coNtrato Nº 031/2021/ceL/FccM
Processo nº Nº  4197/2021-PMM, PP - srP n° 002/2021/ceL/FccM - 

objeto: registro de Preço para eventual contratação  de pessoa jurídica 
para Aquisição de toners e refils e prestação de serviços de manutenção 
das impressoras que atendem as necessidades da fccM e suas extenções. 
Vencedora: l a QUEiroZ EirEli cNPJ/Mf sob o nº 34.791.063/0001-25, 
Vencedora do loTE 01, totalizando o valor de r$ 2.250,00 (dois mil du-
zentos e cinquenta reais), Vigência: 31/12/2021. ass 16/11/2021, a serem 
pagos com os recursos próprios. Vanda régia américo Gomes. Presi-
dente da Fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 729218

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia (srP) Nº 012/2021-
ceL/PMM, Processo n° 16.859/2021-PMM, objeto: EVENTUal coNTraTa-
ÇÃo dE PESSoa JUrÍdica ESPEcialiZada Para o forNEciMENTo - iM-
PlaNTaÇÃo - iNSTalaÇÃo - rEViTaliZaÇÃo do coNJUNTo dE SiNali-
ZaÇÃo Viária (VErTical - HoriZoNTal - SEMafÓrica E diSPoSiTiVoS 
aUXiliarES), E oBraS ciViS coMPlEMENTarES NaS ViaS (UrBaNaS 
E rUraiS) localiZadaS GEoGraficaMENTE No MUNicÍPio dE Mara-
Bá - Pará, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a 
empresa: BEl caSa coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, inscrita no 
cNPJ sob o nº 05.783.082/0001-01, vencedora do loTE 01 - SiNaliZa-
ÇÃo VErTical E HoriZoNTal, com o valor ToTal r$ 2.026.391,29, e a 
empresa: ElETro rUN SiNaliZaÇÃo Viaria lTda, inscrita no cNPJ sob o 
nº 12.821.967/0001-13, vencedora do loTE 02 - SiNaliZaÇÃo SEMafÓ-
rica, com o valor ToTal r$ 1.062.000,00. assinatura: em 05/11/2021, 
Secretário Municipal de Segurança institucional - Jair Barata GUiMa-
rÃes - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços n° 077/2021/ceL/seVoP/PMM. origem: coN-
corrÊNcia (srP) Nº 012/2021-ceL/PMM, Processo n° 16.859/2021-
PMM, objeto: EVENTUal coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica ESPEcia-
liZada Para o forNEciMENTo - iMPlaNTaÇÃo - iNSTalaÇÃo - rEVi-
TaliZaÇÃo do coNJUNTo dE SiNaliZaÇÃo Viária (VErTical - Hori-
ZoNTal - SEMafÓrica E diSPoSiTiVoS aUXiliarES), E oBraS ciViS 
coMPlEMENTarES NaS ViaS (UrBaNaS E rUraiS) localiZadaS GE-
oGraficaMENTE No MUNicÍPio dE MaraBá - Pará, a empresa: BEl 
caSa coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ sob o 
nº 05.783.082/0001-01, vencedora do loTE 01 - SiNaliZaÇÃo VErTi-
cal E HoriZoNTal, com o valor ToTal r$ 2.026.391,29, e a empre-
sa: ElETro rUN SiNaliZaÇÃo Viaria lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
12.821.967/0001-13, vencedora do loTE 02 - SiNaliZaÇÃo SEMafÓ-
rica, com o valor ToTal r$ 1.062.000,00. assinatura: em 05/11/2021, 
Secretário Municipal de Segurança institucional - Jair Barata GUiMa-
rÃes - secretário.

Protocolo: 729215

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao coNVite Nº 018/2021-ceL/
seVoP/PMM, Processo n° 21.324/2021-PMM, objeto: a coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE 
UrBaNiZaÇÃo Na folHa 30, ENTrE aS rUaS V 303 e V 403, No Bairro 
NoVa MaraBá, ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme 
Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa forMENTiNi 
E MoTa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo E ENGENHaria lTda, inscrita no 
cNPJ 14.254.641/0001-87, vencedora com o Valor ToTal: r$ 91.471,11. 
assinatura: em 11/11/2021, Secretário Municipal de obras - FÁBio car-
doso Moreira - secretário.

Protocolo: 729210

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

retiFicaÇÃo
termo de Homologação referente ao coNVite Nº 013/2021-ceL/
seVoP/PMM, Processo n° 16.221/2021-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo dE MUro E MoUrÃo Na EScola GEraldo lUiZ GoNZaGa, 
localiZada Na Vila SÃo raiMUNdo, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a 
empresa W f liMa ENGENHaria EirEli cNPJ: 27.260.556/0001-73, ven-
cedora com o Valor ToTal: r$ 149.950,41. assinatura: em 09/11/2021, 
secretário Municipal de educação - MariLZa de oLiVeira Leite 
- secretária.

Protocolo: 729225

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 013/2021 
objeto: contratação de empresa de engenharia para reforma do centro 
de Educação infantil Primeiros Passos, localizado na avenida João atiles, 
s/n, Bairro Jardim Planalto, reforma e ampliação da EMEiEf Santa Júlia, 
localizada na avenida Zé Bento, s/n, comunidade Santa Júlia, e reforma e 
ampliação do centro de Educação infantil diethelmBirk, localizado na rua 
Terezinha Monte, s/n, Bairro Bela Vista, no município de Novo Progres-
so - Pa.Tomada de Preços013/2021. Tipo: Menor Preço Global Por item. 
data de abertura: 03/12/2021. Hora 08h00 (hora local). Endereço para 
informações: Trav. Belém, nº 768, Bairro Jardim Europa, Novo Progresso/
Pa.o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no referido endereço 
e no site www.novoprogresso.pa.gov.br. Horário de atendimento 07h00 as 
13h00 (hora local). eliane tomás dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 729231

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo 
de NoVo rePartiMeNto

aViso de LicitaÇÃo - 
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-001-FdB

o Município de NoVo rePartiMeNto, através do fUNdo dE MaNU-
TENÇÃo E dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo BáSica E dE ValoriZa-
ÇÃo doS ProfiSSioNaiS da EdUcaÇÃo - fUNdEB por intermédio da 
comissão de licitação, torna público que às 08:00 horas do dia 21 de 
dezembro de 2021, fará realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, 
tipo menor preço por lote, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS 
dE rEParoS, MaNUTENÇÃo E PEQUENaS rEforMaS EM EScolaS MU-
NiciPaiS do MUNicÍPio dE NoVo rEParTiMENTo-Pa. 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 da PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo, no Portal da Transparência do 
Município de Novo repartimento, GEo-oBraS do TcM/Pa, e através de so-
licitação pelo e-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.com. Novo repar-
timento - Pa, 17 de novembro de 2021. sidiLeNi cHaVes de soUZa. 
comissão de Licitação. Presidente

Protocolo: 729232

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP N° 047/2021.
o Secretário Municipal de Saúde de Pacajá, Exmo. Sr. BrUNo daNGlarES 
araÚJo SoUZa, ordenador de despesas nesta, torna público o aViSo dE 
HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
N° 047/2021.
oBJeto: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para 
aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS- ProPoSTa EMENda ParlaMENTar 
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Nº11664.446000/1210-05, para atender as demandas da secretaria muni-
cipal de saúde de Pacajá/Pa.
eMPresa VeNcedora:
1- r F BariLe Ltda - cNPJ: 29.230.269/0001-46
Subtotal adjudicado: r$ 6.329,95(seis mil trezentos e vinte e nove reais e 
noventa e cinco centavos).

Pacajá/Pa, 12 de outubro de 2021.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEc dE SaÚdE
Protocolo: 729238

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP N° 048/2021.
o Secretário Municipal de Saúde de Pacajá, Exmo. Sr. BrUNo daNGla-
rES araÚJo SoUZa, ordenador de despesas nesta, torna público o aViSo 
dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP N° 048/2021.
oBJeto: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aQUi-
SiÇÃo dE EQUiPaMENToS odoNTolÓGicoS ProPoSTa EMENda Parla-
MENTar Nº11664.446000/1210-05, para atender as demandas da secre-
taria municipal de saúde de Pacajá-Pa.
eMPresas VeNcedoras:
1-aHcor coMercio de ProdUtos odoNtoLÓGicos Ltda 
cNPJ: 37.556.213/0001-04;
Subtotal adjudicado: r$ 24.797,68(vinte e quatro mil setecentos e noven-
ta e sete reais e sessenta e oito centavos)
2-MiaMiMed ProdUtos odoNtoLÓGicos Ltda -
cNPJ: 38.259.748/0001-86;
Subtotal adjudicado: r$ 29.662,00(vinte e nove mil seiscentos e sessenta 
e dois reais)
3-M B de araÚJo XaVier - MBX ProdUtos MÉdicos HosPitaLa-
res e odoNtoLÓGicos;
cNPJ: 37.205.854/0001-14
Subtotal adjudicado: r$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais)

Pacajá/Pa, 12 de outubro de 2021.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEc dE SaÚdE
Protocolo: 729239

estado do ParÁ
MUNicÍPio de PacaJÁ/PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20210373
oriGeM: ata srP N° 029/2021  - Pe 055/2021.

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: N. S. GUSMao JUNior EirEli
cNPJ: 12.913.674/0001-66
oBJETo....: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE ciMENTo 
cPii 50KG, dESTiNado ao aTENdiMENTo dE dEMaNdaS da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE PacaJá.
Valor ToTal....: r$ 62.203,00 (SESSENTa E doiS Mil, dUZENToS E 
TrÊS rEaiS).
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.033 claSSifica-
ÇÃo EcoNÔMica 3.3.90.33.00 PaSSaGENS E dESPESaS coM locoMoÇÃo.
ViGÊNcia: 12 dE NoVEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021

aNdre rios de reZeNde
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 729236

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP N° 051/2021.
o Secretário Municipal de Saúde de Pacajá, Exmo. Sr. BrUNo daNGla-
rES araÚJo SoUZa, ordenador de despesas nesta, torna público o aViSo 
dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP N° 051/2021.
oBJeto: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aQUiSi-
ÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE/ElETrodoMÉSTico - ProPoSTa EMEN-
da ParlaMENTar Nº 11664.446000/1210-05, para atender as demandas 
da secretaria municipal de saúde Pacajá/Pa.
eMPresas VeNcedora:
1- PoNto iNFo coMercio e serViÇos de iNForMÁtica eireLi - 
cNPJ: 08.255.726/0001-87
Subtotal adjudicado: r$ 5.340,00(cinco mil trezentos e quarenta reais).
2- r F BariLe Ltda - 
cNPJ: 29.230.269/0001-46.
Subtotal adjudicado: r$ 1.739,99(um mil setecentos e trinta e nove reais 
e noventa e nove centavos.

Pacajá/Pa, 12 de outubro de 2021.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEc dE SaÚdE
Protocolo: 729243

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP N° 049/2021.
o Secretário Municipal de Saúde de Pacajá, Exmo. Sr. BrUNo daNGla-
rES araÚJo SoUZa, ordenador de despesas nesta, torna público o aViSo 
dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP N° 049/2021.
oBJeto: contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aQUiSi-
ÇÃo dE EQUiPaMENTo HoSPiTalar - ProPoSTa EMENda ParlaMENTar 

Nº 11664.446000/1210-05, para atender as demandas da secretaria mu-
nicipal de saúde de Pacajá-Pa.
eMPresa VeNcedora:
1- cMed distriBUidora Ltda - cNPJ: 20.444.829/0001-90
Subtotal adjudicado: r$ 11.230,00(onze mil duzentos e trinta reais).
2- M carreGa coMÉrcio de ProdUtos HosPitaLares - 
cNPJ: 32.593.430/0001-50
Subtotal adjudicado: r$ 4.510,00(quatro mil quinhentos e dez reais)
3- distriBUidora Vida Ltda - 
cNPJ: 03.460.198/0001-84
Subtotal adjudicado: r$ 807,70(oitocentos e sete reais e setenta centavos)
4- casa HosPitaLar iBiPora eireLi - 
cNPJ:  10.769.989/0001-56
Subtotal adjudicado: r$ 143.900,00(cento e quarenta e três mil e nove-
centos reais).

Pacajá/Pa, 12 de outubro de 2021.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEc dE SaÚdE
Protocolo: 729241

estado do ParÁ
MUNicÍPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20210372
oriGeM: ata srP N° 028/2021  - Pe 046/2021.

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: a. d. ZoPElari EirEli
cNPJ: 36.525.732/0001-42
oBJETo....: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE UrNaS 
fUNErária E SErViÇoS fUNErárioS.
Valor ToTal....: r$ 147.590,00 (cENTo E QUarENTa E SETE Mil, QUi-
NHENToS E NoVENTa rEaiS)
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.092 claSSi-
ficaÇÃo EcoNÔMica 3.3.90.30.00 MaTErial dE coNSUMo, aTiVidadE 
2.092 MaNUTENÇÃo do HoSPiTal MUNiciPal  , claSSificaÇÃo EcoNÔ-
Mica 3.3.90.39.00 oUTroS SErV. dE TErc. PESSoa JUrÍdica
ViGÊNcia: 10 dE NoVEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021

BrUNo daNGLares araÚJo soUZa
SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 729250

estado do ParÁ
MUNicÍPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20210368
oriGeM: ata srP N° 012/2021  - Pe 025/2021.

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: d G SPErN-ME
cNPJ: 04.253.995/0001-53
oBJETo....: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNE-
cEr MaTErial dE iNforMaTica
Valor ToTal....: r$ 59.119,40 (ciNQUENTa E NoVE Mil, cENTo E dEZE-
NoVE rEaiS E QUarENTa cENTaVoS)
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.080, claS-
SificaÇÃo EcoNÔMica 3.3.90.30.00 MaTErial dE coNSUMo.
ViGÊNcia: 10 dE NoVEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021

BrUNo daNGLares araÚJo soUZa
SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 729244

estado do ParÁ
MUNicÍPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20210369
oriGeM: Pe 036/2021.

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: M o BriTo BaNdEira coMErcio dE PEÇaS EirElE
cNPJ: 07.542.005/0001-95
oBJETo....: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE MaNUTENÇÃo E coNSErVaÇÃo dE VEicUloS.
Valor ToTal....: r$ 12.870,00 (doZE Mil, oiTocENToS E SETENTa rEaiS)
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.092, 2.080, 
claSSificaÇÃo EcoNÔMica 3.3.90.39.00 oUTroS SErV. dE TErc. PES-
Soa JUrÍdica
ViGÊNcia: 10 dE NoVEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021

BrUNo daNGLares araÚJo soUZa
SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 729247

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo 
eLetrÔNico: Pe - 030/2021-PMPP srP

o Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que rea-
lizará no dia 30/11/2021 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico PE - 030/2021-PMPP SrP, tipo Menor Preço 
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por item com objeto: registro de Preço para aquisição de Peças para atender 
as Necessidades de Manutenção dos Veículos do Município de Palestina do Pa-
rá-Pa. o edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.
com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural 
de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

roberval alves rodrigues
Pregoeiro.

Protocolo: 729255

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00040 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: aquisição de material de consumo do tipo: gêneros de alimenta-
ção e materiais de limpeza e higienização para compor as cestas básicas 
destinadas a atender o benefício eventual das famílias assistidas pela Se-
cretaria Municipal de assistência Social. data de abertura: 01/12/2021 as 
10:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: 
www.licitacoes-e.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 
14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. 
Pgm: 17/11/2021. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 
060/2021-GPP.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00076 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
coM cota reserVada Para Mes e ePPs 

objeto: contratação de empresa prestadora em serviços de limpeza de for-
ro, bem como empresa para manutenção nas bombas d’água, poços arte-
sianos, tubulações dos poços, reforma de caixa d água (tipo taça de ferro) 
e parte elétrica dos mesmos, para atender as Escolas da rede Pública Mu-
nicipal de Ensino das Zonas Urbana, rural e áreas indígenas, e Secretaria 
Municipal de Educação/anexos. data de abertura: 30/11/2021 as 10:00 hs. 
a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.licitaco-
es-e.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, 
na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm:17/11/2021. 
diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 060/2021-GPP.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL n° 9/2021-00087 

Para sisteMa de reGistro de PreÇos
objeto: contratação de empresa especializada para realizar a Expansão, 
Eficientização, Modernização, Fornecimento de Software de Gestão e In-
ventário com Identificação dos Pontos de Iluminação Pública de Todo o 
Parque do Município de Paragominas, a fim de atender os objetivos da 
Secretaria Municipal de infraestrutura. data de abertura: 01/12/2021 as 
09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada de segunda a sexta-fei-
ra, de 8h às 12h e das 14h as 18h, na sede da Prefeitura Municipal de Pa-
ragominas/Pa, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 17/11/2021.
thiago Gonçalves da Mota - Pregoeiro. Portaria n° 060/2021-GPP.

Protocolo: 729256

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2021-002PMPd

o Município de Pau d’arco, através setor de Licitação da PreFeitUra 
MUNiciPaL de PaU d’arco - Pa, torna público que às 09:00 horas do 
dia 03 de dezembro de 2021, fará realizar licitação na modalidade ToMada 
dE PrEÇoS, tipo menor preço Global, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM rEforMa E rEViTaliZaÇÃo do ESTádio MUNiciPal 
dE PaU d’arco-Pa, coNforME coNTraTo dE rEPaSSE Nº 895698/2019/
Mc/caiXa, EM coNforMidadE coM aS ESPEcificaÇÕES coNTidaS 
NoS aNEXoS dESTE EdiTal. de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se na sala de Sessão do Setor de licitação da Prefeitura 
Municipal de Pau d’arco. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores que 
lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, a partir da pu-
blicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 17 de novembro de 2021.
cLeitoN HerMiNio dos saNtos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 729259

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna públi-
co a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade ToMada 
dE PrEÇoS 007/2021. objeto: contratação de Empresa Para Executar a 
obra remanescente de implantação de área comercial livre com Quios-
ques e Espaço aberto, ao lado do Mercado Municipal de Placas/Pa, confor-
me convênio (SicoNV) N°852692/2017. a audiência pública ocorrerá no 
dia 08/12/2021, as 09hrs 00min, local sede localizada na rua olavo Bilac 
s/n centro, cEP: 68.138-000. a integra do edital poderá ser adquirida 
no portal da transparência https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. 
Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.

Protocolo: 729261
.

.

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 
abertura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0015/2021, para rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa 
dE VEÍcUloS lEVES E PESadoS, coMo MEcÂNica EM GEral, PiNTUra, 
laNTErNaGEM, coNSErTo dE SiSTEMa dE arrEfEciMENTo, ar coN-
dicioNado, SErViÇoS dE TaPEÇaria, caPoTaria, BalaNcEaMENTo E 
aliNHaMENTo, caMBaGEM, Troca dE ÓlEo E filTroS, lUBrificaÇÃo, 
iNSTalaÇÃo dE acESSÓrioS, laVaGEM, coNSErTo dE PNEUS E oU-
TroS SErViÇoS NEcESSárioS, iNclUiNdo o forNEciMENTo dE PE-
ÇaS, acESSÓrioS, flUidoS E lUBrificaNTES, Para o PErfEiTo fUN-
cioNaMENTo doS VEÍcUloS da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS 
MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será no dia 29 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 08:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.

revelino Lopes de sousa
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 729262
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 0001/2021

oBJETo: recuperação de estradas vicinais, na zona rural, atendendo ao 
CONVÊNIO Nº 021/2021, firmado entre o Governo do Estado/SETRAN e 
o Município. adJUdicado para: aSa NorTE coNSTrUÇÕES & SErViÇoS 
lTda, c.N.P.J./M.f. 23.348.665/0001-96. Valor ToTal: r$ 3.045.210,93 
(Três milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e dez reais e noventa e três 
centavos). HoMoloGado para: aSa NorTE coNSTrUÇÕES & SErViÇoS 
lTda, c.N.P.J./M.f. 23.348.665/0001-96. Valor ToTal: r$ 3.045.210,93 
(Três milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e dez reais e noventa e três 
centavos).

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 0042/2021

oBJETo: contatação de empresa para recuperação de estradas vicinais, 
na zona rural, atendendo ao CONVÊNIO Nº 021/2021, firmado entre o 
Governo do Estado/SETraN e o Município. coNTraTaNTE: Município de 
Santa Maria das Barreiras-Pa, c.N.P.J/M.f. 10.249.381/0001-09. coN-
TraTada: aSa NorTE coNSTrUÇÕES & SErViÇoS lTda, c.N.P.J./M.f. 
23.348.665/0001-96. Valor ToTal: r$ 3.045.210,93 (Três milhões, qua-
renta e cinco mil, duzentos e dez reais e noventa e três centavos). daTa 
aSSiNaTUra: 05/11/2021. ViGÊNcia: até 31/12/2021.

Protocolo: 729263
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica Nº 7/2021-00014 
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará, através da Presidente 
da comissão Permanente de licitação, o qual subscreve, torna público para 
conhecimento dos interessados que na chamada Pública nº 7/2021-00014 
objetivando a aquisição de Gênero alimentícios Para chamada Pública do 
Programa Nacional de alimentação Escolar (PNaE), através da agricultura 
familiar 2021, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, do Município de Santa Maria do Pará/Pa, obteve o seguinte 
resultado: sagrou-se vencedora a cooperativa de Trabalho de agricultores 
familiares de capanema - coaf, inscrita no cNPJ sob nº 20.801.457/0001-
02, com o valor total de r$ 1.052.968,50 (um milhão e cinquenta e dois 
mil e novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). carlos 
cleberson Ferreira da silva - Presidente da comissão Permanente 
de Licitação.

Protocolo: 729265

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 142/2021-seMed

a Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria JoSÉ Maia da SilVa, de-
creto nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021. rESolVE: art. 1º - designar 
os servidores abaixo indicados para, atuar como fiscais dos contratos ce-
lebrados entre a Secretaria Municipal de Educação e sendo contratados os 
proprietários do seguinte objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS diVErSoS, 
dE EXPEdiENTE, liMPEZa E UTENSilioS dE coZiNHa, dESTiNadoS aS 
EScolaS da rEdE dE EdUcaÇÃo BáSica dE ENSiNo, cUJa aPlicaÇÃo 
dESTiNa-SE ao ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE) QUE 
NÃo PoSSUEM UNidadE EXEcUToraS (UEX). SiMÃo liMa do carMo 
- Matrícula n° 87973 - chefe divisão do PddE - Secretaria Municipal de 
Educação; MarcoS ViNiciUS doS SaNToS MoTa - Matricula nº 87904 - 
divisão do PddE - secretaria Municipal de educação.

Protocolo: 729278

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 067/2021-seMaP

constitui a comissão Permanente de Licitação, da secretaria Mu-
nicipal de agricultura e Pesca. o Secretário Municipal de agricultura 
e Pesca Sr. Bruno da Silva costa, no uso de suas atribuições legais, con-
forme o decreto nº 008/2021-GaP/PMS e o disposto no artigo 51 e seus 
parágrafos da lei federal nº 8.666/93. rESolVE. art. 1º coNSTiTUi a 
cPl - comissão Permanente de licitação da Secretaria Municipal de agri-
cultura E Pesca, composta pelos servidores abaixo: 1- clauber roge de 
oliveira rocha - Presidente - Mat.: 52603; 2- Soliane Mara da Silva Morei-
ra - 1º Membro - Mat.: 89014; 3- Kathiana Jolene Pinto de azevedo - 2º 
Membro - Mat.: 64032; 4- Juvenal Silva araújo - Suplente - Mat.: 22899; 
5- ana Maria Bentes da Mata - Suplente - Mat.: 59707; art. 2º o exercício 
das atividades prestadas pelos servidores acima identificados no âmbito 
da cPl - comissão Permanente de licitação, não implicará em prejuízo 
de suas atividades regulares. art. 3º fica revogado a Portaria nº 020 de 
23 de março de 2021 da Secretaria Municipal de agricultura e Pesca. art. 
4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. dê-se ciência, 
cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Municipal de 
agricultura E Pesca, aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte 
e um. Bruno da silva costa. secretário Municipal de agricultura e 
Pesca. decreto Nº 008/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
retiFicaÇÃo

Na publicação do aviso de Licitação da concorrência Pública Nº 
001/2021-SEMaP e concorrência Pública Nº 002/2021-SEMaP. Na publi-
cação no doE/Pa dia 12 de novembro de 2021, Edição Nº 34.764, Protocolo: 
727970, página 155, onde se lê: “(...) luanna carolinne correa ferreira”. 
Leia-se: “clauber roge de oliveira rocha”.

Protocolo: 729288

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 074/2021/NLcc/seMiNFra
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, 
decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação 
de empresa especializada para pavimentação e recapeamento asfáltico de 

vias urbanas em diversos bairros - fiNiSa, Sétima Etapa, com implanta-
ção de meio fio e calçada, drenagem, o Sr. Eng.º Frank Alec Feitosa Maia, 
crEa/Pa 1517294410, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutu-
ra - SEMiNfra. arT. 2º - considerando a necessidade da manutenção e 
continuidade dos serviços de acompanhamento e fiscalização, sob pena de 
acarretar prejuízos à administração e ao interesse público, tendo em vista 
que agente público inicialmente investido na função de fiscal poderá, por 
diversos motivos, ter que se ausentar do serviço público ou, eventualmen-
te, ser destituído da função. fica designado para o presente contrato como 
fiscal substituto o Eng.º Sr. Saulo Couto Sales, CREA/PA 151659304-9, 
lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 3º - 
Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais 
disposições em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia 
E cUMPra-SE. - Santarém, 26 de outubro de 2021. daniel Guimarães 
simões - secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 729285

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 072/2021/NLcc/seMiNFra
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, 
decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação 
de empresa especializada para pavimentação e recapeamento asfáltico de 
vias urbanas em diversos bairros - fiNiSa, Quinta Etapa, com implantação 
de meio fio e calçada, drenagem, o Sr.º Eng. Saulo Couto Sales, CREA/
Pa 151659304-9. arT. 2º - considerando a necessidade da manutenção e 
continuidade dos serviços de acompanhamento e fiscalização, sob pena de 
acarretar prejuízos à administração e ao interesse público, tendo em vista 
que agente público inicialmente investido na função de fiscal poderá, por 
diversos motivos, ter que se ausentar do serviço público ou, eventualmen-
te, ser destituído da função. fica designado para o presente contrato como 
fiscal substituto o Eng.º. Frank Alec Feitosa Maia, CREA/PA 1517294410, 
lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 3º - 
Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais 
disposições em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia 
E cUMPra-SE. - Santarém, 26 de outubro de 2021. daniel Guimarães 
simões - secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 729281

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 073/2021/NLcc/seMiNFra
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, 
decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação 
de empresa especializada para pavimentação e recapeamento asfáltico de 
vias urbanas em diversos bairros - fiNiSa, Sexta Etapa, com implantação 
de meio fio e calçada, drenagem, o Sr.º Eng. Saulo Couto Sales, CREA/
Pa 151659304-9. arT. 2º - considerando a necessidade da manutenção e 
continuidade dos serviços de acompanhamento e fiscalização, sob pena de 
acarretar prejuízos à administração e ao interesse público, tendo em vista 
que agente público inicialmente investido na função de fiscal poderá, por 
diversos motivos, ter que se ausentar do serviço público ou, eventualmen-
te, ser destituído da função. fica designado para o presente contrato como 
fiscal substituto o Eng.º. Frank Alec Feitosa Maia, CREA/PA 1517294410, 
lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 3º - 
Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais 
disposições em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia 
E cUMPra-SE. - Santarém, 26 de outubro de 2021. daniel Guimarães 
simões - secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 729282

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo deserto 

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-00038
o Município de São domingos do capim através da Pregoeira, torna público 
que o processo administrativo de licitação, na modalidade de Pregão Pre-
sencial que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTU-
al aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS aGricolaS, MaTErial PErMaNENTE, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE aGricUlTUra 
do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. cujo a abertura ocorreu 
no dia 12/11/2021 às 09:00hs, na sala de reunião da comissão Perma-
nente de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, bairro 
centro, nesta cidade, cEP: 68.635-000. foi declarado dESErTo pela falta 
de interessados em participar do certame.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 17/11/2021
Protocolo: 729291
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de ProrroGaÇÃo 

o Município de são Miguel do Guamá/Pa, torna publico a prorrogação 
da Tomada de Preços nº 2/2021-005 cujo objeto é contratação de empre-
sa para a execução de pavimentação de vias dentro do perímetro urbano 
(Travessa aluísio Pedro de farias e rua frei Miguel de Bulhões) do Muni-
cípio de São Miguel do Guamá/Pa, nos termos do convênio SiNcoNV Nº 
866524/2018 celebrado entre a União federal por intermédio do Ministério 
das cidades, representado pela caixa Econômica federal e o município 
de São Miguel do Guamá/Pa, pelo princípio da conveniência e da oportu-
nidade. a nova data da sessão de recebimento das propostas, análise e 
julgamento será em 22/11/2021 às 09:00 horas. na sede da Prefeitura 
Municipal, localizada na Praça licurgo Peixoto, 130, centro. eduardo sam-
paio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2021-002

objeto: contratação de Empresa Para a Execução dos Serviços da obra de 
construção da Unidade Básica de Saúde Bairro Padre Ângelo no Município 
de São Miguel do Guamá/Pa. Vencedor: Mais Brasil construtora Eireli, com 
o valor total de r$ 1.172.412,70(um milhão, cento e setenta e dois mil, 
quatrocentos e doze reais e setenta centavos). conforme mapa comparati-
vo anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93. 
Flavio dos santos Garajau - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 729295

.

.

eMPresariaL
.

aMericaN toWer do BrasiL, 04.052.108/0001-89 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Santarém/Pa - a licença Prévia ambiental nº 2021/043 e a licença de 
instalação nº 2021/055 para torre de telefonia celular com o endereço: 
rua Guarany esquina com a Trav. 29 de agosto, s/n°, bairro alvorada, 
Santarém/Pa - ErB STM009aT.

aMericaN toWer do BrasiL, 04.052.108/0001-89 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
tarém/Pa - a licença Prévia ambiental nº 2021/042 e a licença de instalação 
nº 2021/054 para torre de telefonia celular com o endereço: rua aramanaí, 
Qd 05, s/n°, bairro Elcione, Santarém/Pa - ErB STM011aT.

Protocolo: 729326

a aLiaNZa LoGÍstica e eMPreeNdiMeNtos Ltda
cNPJ 08.776.680/0001-41 

Torna público que está requerendo a Secretária de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade - SEMaS, a renovação da licença de operação 
nº10073/2016, para o empreendimento Terminal logístico de cargas gerais 
aliaNZa ParK, através do processo nº2021/12756.

Protocolo: 729327

Frota & soUsa coMercio de deriVados 
de PetroLeo Ltda

cNPJ nº. 41.879.653/0001-70 
Torna público que recebeu junto à SEMMa/STM, a licença Prévia nº. 
45/2021, válida até 28/10/2022 e a licença de instalação nº. 59/2021, 
válida até 30/10/2023, para desenvolver atividade de comércio varejista 
de combustível para veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 729328

saVassi serViÇo tÉcNico da aMaZÔNia Ltda
cNPJ nº. 14.929.181/0004-92 

Torna público que requereu junto à SEMMa/STM, a licença Prévia, licença 
de instalação e licença de operação, sob processo n° 940/2021, para de-
senvolver atividade de usina de asfalto, em Santarém/Pa.

Protocolo: 729329

aGUiNaLdo c aGUiar 
cNPJ n°. 02.969.480/0001-29 

Torna público que recebeu junto a SEMaS/Pa, a licença de operação nº. 
13059/2021, válida até 26/10/2026, para desenvolver atividade de termi-
nal revendedor retalhista na navegação interior, em Santarém-Pa.

Protocolo: 729330

a empresa cLaro s.a. 
cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEM-
Ma) de oeiras do Pará, a licença de operação nº 01/2021, com validade 
até 20/10/2022 para atividade de torre de telefonia celular em oeiras do 
Pará/Pa - ErB PaoEa01.

Protocolo: 729331

aMaZÔNia Metais e coMÉrcio eireLi 
cNPJ n°. 10.779.193/0001-84 

Torna público que recebeu junto a SEMaS/Pa, a licença de operação n°. 
13109/2021, válida até 08/11/2026, para desenvolver atividade de transpor-
te de substâncias e produtos perigosos em geral, em Santarém-Pa.

Protocolo: 729332

riBeiro & Barros coMÉrcio de iMÓVeis sPc Ltda 
cNPJ nº. 40.711.493/0001-92

Torna público que recebeu junto à SEMMa/STM, a licença Prévia nº. 
49/2021, válida até 11/11/2022 e a licença de instalação nº. 63/2021, 
válida até 13/11/2023, para a atividade de edificação multifamiliar vertical, 
em Santarém/Pa.

Protocolo: 729333

c a Freitas do VaLe & cia Ltda ePP 
com o cNPJ 07.740.777/0001-31 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa, a licença de operação Nº 006/2020 para desenvolver a atividade 
de oficina mecânica, lanternagem e pintura, em Capanema/PA.

Protocolo: 729334

MadeiroL - Madeireira oLiVeira Ltda 
cNPJ:39.799.161/0001-22 

Torna público que recebeu da SEMMa/Pa a li N° 49/2021 (Validade 
19/04/2022) e lao N° 158/2021 (Validade 10/11/2025) para a produção 
de desdobro de madeira em tora para madeira serrada/laminada/faqueada 
em icoaraci - Belém/Pa.

Protocolo: 729335

aUto Posto eL eLioN Ltda
cNPJ Nº 12.261.157/0001-50 

Torna público que requereu à SEMaS lo para Transporte rodoviário de 
Produtos Perigosos em Santa luzia do Pará/Pa. Processo Nº 2021/36238.

Protocolo: 729336
sescoN-Pa

asseMBLeia GeraL ordiNÁria
faço saber que no dia 29 de Novembro de 2021, será realizada na sede do 
SEScoN/Pa, à av. Presidente Vargas, 158, sala 1101, campina, Belém-Pa, 
a assembleia Geral ordinária para discussão e aprovação da prestação de 
contas de 2021 (janeiro a outubro) e discussão e aprovação da Previsão 
orçamentária para 2022, a assembleia será constituída pelos associados 
que estejam em pleno exercício de seus direitos sociais, a instalação dar-
se-á em 1ª convocação ás 9h00 com maioria dos associados, e em 2ª 
convocação as 10h00 com qualquer número de associados.

Belém, 16 de novembro de 2021
Mário elísio de Melo Gusmão

Presidente-SEScoN-Pa
Protocolo: 729337

cÂMara MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
eXtrato do seGUNdo terMo 

aditiVo do coNtrato Nº-010/2021-cMiP
oBJeto oriGiNaL: contratação de empresa para o fornecimento de 
combustível (gasolina comum) até o limite de 19.000 (dezenove mil) litros, 
para atender os veículos a serviço da câmara Municipal de ipixuna do Pará.
coNtrataNte: câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa.
coNtratada: Posto de coMBUstiVeL MaNdacarU Ltda - ePP, nome 
fantasia aUto Posto JadÃo, inscrita no cNPJ/Mf: 06.749.110/0001-37.
oBJeto: acréscimo de 23% do objeto e reequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato administrativo nº-010/2021-cmip, que trata sobre o forneci-
mento de combustível (gasolina comum) para atender a câmara Municipal 
de ipixuna do Pará, com acréscimo de valor.
ViGÊNcia: até 31 de dezembro de 2021.
VaLor UNitÁrio aditiVado: r$6,83 (seis reais e oitenta e três cen-
tavos, por litro de gasolina comum.
VaLor GLoBaL do terMo aditiVo: r$ 29.847,10 (vinte e nove mil, 
oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos).
FUNdaMeNtos LeGais: cláUSUla 8, do contrato inicial, e, na alínea 
“b”, do inciso i e alínea “d”, do inciso ii c/c com os §§1º e 5º, todos da lei 
federal nº-8.666/93.

ipixuna do Pará - Pa, 12/11/2021.
roBsoN MoNteiro saNtiaGo

Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa
Protocolo: 729338

VaLe s.a.
a Vale s.a., torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade do Pará - SEMaS/Pa, em 29/10/2021, Proto-
colo Nº 2021/0000037719, as licenças Prévia - lP e de instalação - li para 
o empreendimento Projeto Bacaba - Extração e Transporte de Minérios - 
cNPJ 33.592.510/0009-01, a ser localizado no Vale do Sossego na zona 
rural s/nº, cEP 68.537-000, no município de canaã dos carajás.

Protocolo: 729339

r siLVa costa coMercio de GÁs/roNiGÁs 
cNPJ: 18.131.320/0001-46 

localizado na av. Muniz lopes, 111, liberdade, torna público que rece-
beu junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a concessão da lo - licença de 
operação n° 078/2021, com validade ate 14/09/2025, para a atividade de 
“comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GlP)”.

Protocolo: 729340
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PaULo teNÓrio 
cPF: 387.627.652-72 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Piraiba, localizada na 
rodovia Br 163, KM 1057, ME, adentrando 12 KM de fundos, município de 
Novo Progresso, torna público que rEQUErEU junto a SEMMa/NP a licença 
de atividade rural - lar, para a atividade de criação de Bovinos conforme 
protocolo 1509/2021.

Protocolo: 729341

caMPos BeLo iNdUstria e coMercio 
de Madeiras eireLi

cNPJ:- 33.807.761/0001-09
Torna-se publico que  a empresa solicitou rEcEBEU a licença operacional 
nº 13/2021 - com validade até dia 25/08/2023, localizada no Município 
de ipixuna do Para - Pa com a atividade de desdobramento de Madeiras, 
processo nº 86/2021.

Protocolo: 729342

o sr. PaULo roGerio de aLMeida
cPF nº 001.991.246-39

Torna público que solicitou junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Jacundá, as licenças de atividade rural - lar para atividade de bovino-
cultura das fazenda Esplanada e Boa Sorte, sob os processos de número 
39/2021 e 41/2021, respectivamente.

Protocolo: 729343

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - ensi-
no Médio na Modalidade educação de Jovens e adultos a distância, códi-
go 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:
adielson dias dos Santos; adriano aparecido carneiro candinho; adriano 
feliciano dos Santos; alaini onofre Bastos Klitzke; alexandre de Souza 
Batista; alexandre Vitor Batista Santos; aline de oliveira amaral Marazo; 
amanda alves da Silva; amanda rodrigues; amilton ribeiro; ana Beatriz 
abrahão Barbosa; andressa aline Pereira diniz; andressa ribeiro fernan-
des; angela cristina castro Xaud Belleza; angelica Pizoni dias; antonia 
rosa de Moraes Grave; antonio Blasques Martins; avila cleber da Silva; 
Beatriz araujo de Medeiros; Breno rocha cristiano; carlos alberto Sch-
mith; carlos antonio da cruz; carlos Eduardo Brignani; cesar dos Santos 
rodrigues; cesar ramos de amorim; cleiberson linhares da Silva; cleiton 
fabiano Seibert de oliveira; clovis luis Braga de azevedo; cristiane Berto 
de castro; daiane Silva da conceição; daniel Jose dos reis lisboa; daniela 
cristina Gonzaga; daniele Silva Benvenutti Grigatti; danilo da Silva castro; 
Davi Nogueira Lima Junior; Deivides Antunes da Rosa; Deneby Foffano 
de Morais; diego Santiago Valente; dione Henrique de Moraes cabriana; 
djemson cadely; Edimara daniela do amaral; Edna Gomes Meira; Edson 
andre adamio; Elizeu andrade resende; Eudes carvalho da Silva Santos; 
fabiana dos Santos Takeshita; fabio de Jesus; fabio Jorge roque Pereira; 
Felipe Barcellos; Felipe Dias Miranda; Fernando Serafini Domingues; Fran-
cineide Maria da Silva; Gabriel angelo Pereira amorim; Gabriel Eduardo 
Garcia da costa dos Santos; Gabriel Signorini Garuzi Toscano; Gabriela 
caroline de castro ramos; Geraldo Belisario da Silva Junior; Gerson luis 
campedelli Pereira; Girlene aparecida Teixeira; Glauciele isidoro da Silva; 
Gustavo Neri Vitor de Medeiros; Helen camila rosa; ilziane constantino 
Moreira; ingrid Martins farias; irene Mileski Schmith; Jaciany lira Britis; 
Jackson alves do Nascimento; Jair aparecido rocha; Jardel Gonçalves dos 
Santos; Jeane dos Santos da cruz; Jeferson roberto dos Santos; Jes-
samyne laiz onofre dos Santos; Jessica facundo Pereira; Jessica flavia 
carneiro Borges; Joao Pedro da Silva Pratti; Joao rodrigues Neto; João 
Vitor augusto de araujo Souza e Souza; João Wilson de Souza; Joceni 
Kuticoski; Jorgino Barreto; Jose Eduardo ferreira de lima; José Henrique 
Machado; Jose Mauricio rodrigues Junior; Jose Nilson de Santana Borges; 
Jose Vicente oliveira Souza; Josenilda Gomes da Silva; Josete Pereira da 
Silva; Joyce alves de oliveira; Juliana Peixoto Mendes; Juvan dos San-
tos Soares; Karina ribeiro de oliveira; leandra leite Taubner; leandro 
otoni da Silva; leandro Tony coelho amaral; leonardo ceconi da Silva; 
leonardo roberto Vanderlei; lilian collins Santos costa Marinho; louvens 
Predin; luan Pierre de Paula; luana clarindo dos Santos; Marcelo adriano 
Sylvestre filho; Marcelo Erik rodrigues Pessoa; Marcelo rocha Santana; 
Marciel da cruz rossini; Marcus Vinicius Mario de lima; Maria anita ri-
beiro dias; Maria aparecida Januario; Maria do carmo ferreira Moreira; 
Maria luiza dos Santos; Maria Valcilene Morais da Silva; Mariana lourdes 
de almeida camargo; Mariete aparecida laureano de Souza; Marlon do 
Prado; Mateus fernando Machado; Mateus Henrique Guimaraes; Matheus 
Paes Nascimento; Max Santos de Jesus; Michele Pereira dal Toe Geroni-
mo; Michelle Matos Rosa Porfirio; Michelle Romão Correa; Paula Roberta 
furlane Zottele; Paulo alessandro Neto Giri; Quimberli de avila ferreira; 
raphael figueiredo Virga; raquel Martins alves da Silva; reginaldo luiz de 
oliveira; reginaldo Monteiro da Silva; reinaldo firmino Bezerra; roberto 
Santos de Jesus; rodrigo da Silva; rômulo Moreira de oliveira; rosa Maria 
de Souza; rosimeri de oliveira Bataioli; rubem ribeiro da Silva; Sabrina 
daiane rodrigues Sousa; Samantha dantas dos Santos Machado; Sandra 
aparecida dos Santos Estevao; Severino lima de Moura; Shirley de Souza 
Siqueira; Suellen Silva de oliveira; Tainara albino ramos dos Santos; Tanio 
Granjeiro de Sousa; Tatiane Gomes Gonçalves; Thamires Vieira ferreira; 
Thiago Eulálio da Silva; Tiffany de Lourdes Maldini Vieira; Valeria Maria de 
Souza; Vanderlei dos Santos; Veronica Vitoria andrade de oliveira; Vinicius 
dell osbel; Vitor Manoel dos Santos alves; Vitoria aparecida leite Noguei-
ra; Wanderbill Pamplona Martins.

Protocolo: 729344

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. - MPsa (cNPJ 12.094.570/0004-10) 
torna público que requereu, à Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade (SEMaS/Pa), em 11/11/2021 sob Proc. Nº 2021/37827, 
solicitação de autorização para captura, coleta, resgate, Soltura e Trans-
porte de Fauna Silvestre para fins de Resgate de Fauna nos Platôs M3, 
M5, Áreas de Pesquisa Mineral, Áreas de Influência da Faixa de Servidão 
da Linha de Transmissão e Mineroduto e Áreas de Influência da MPSA. Foi 
elaborado o Programa de salvamento da fauna.

Protocolo: 729345

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. - MPsa (cNPJ 12.094.570/0004-10) 
torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambien-
te e Sustentabilidade (SEMaS/Pa), aU n° 4842/2021 com validade até 
08/12/2021, para transporte de carga de madeira em tora, entre os muni-
cípios de acará e Tomé-açu.

Protocolo: 729346

VaLdeir NicoLodi eireLi eireLi 
cNPJ N°. 06.279.925/0003-61 

Torna público que recebeu a licença de operação N° 12432/2020 da SE-
MaS/Pa em 07/10/2020, para atividade de Empresa Transportadora de 
Substâncias e Produtos Perigosos, em Uruará/Pa.

Protocolo: 729347

MateUs sUPerMercados s.a. 
cNPJ: 03.995.515/0188-80 

Torna público que requereu da SEMMa (Secretaria Municipal de Meio am-
biente de Paragominas/Pa) a sua licença de operação para atividade de 
comércio varejista de mercadorias me geral com predominância em pro-
dutos alimentícios localizada na rua lameira Bitencourt s/n ° Parque de 
Exposições - Paragominas/Pa.

Protocolo: 729348

cLaro s.a. 
Torna público que rEQUErEU junto à Secretaria Municipal de Meio ambien-
te de água azul do Norte/Pa, a licença ambiental de operação para a torre 
de telefonia celular com endereço a rod. Pa-279, km 64, Sítio aurora, Zona 
rural, água azul do Norte /Pa - ErB PaXGa91.

Protocolo: 729349

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Viseu, a licença 
Prévia - lP Nº 01/2021 e a licença de instalação - li Nº 01/2021, para a 
rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430019354 
- Br-308 / ramal da ilha Trindade”, localizada no Município de Viseu, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 729350

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Viseu, a licença 
Prévia-lP Nº 02/2021 e a licença de instalação- li Nº 02/2021, para a 
rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430019353- 
Br-308 -Vila Padre Josino”, localizada no Município de Viseu, no Estado do 
Pará.

Protocolo: 729351

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que reque-
reu da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de cumaru do 
Norte, a licença ambiental, para a construção da rede de distribuição de 
Energia Elétrica - rdr 34,5 kV, para a obra: 1. cumaru do Norte UNi 07N_
P11, Projeto 440017201 faz. Vale dos caetes - faz. Pai Heroi, 2. cumaru 
do Norte UNi 07N_P12_rev, Projeto 440018221 faz. Veluma 2 - retiro 
Santa rita - retiro fernando e cumaru do Norte UNi 07N_P13, Projeto 
440018222 faz. Paraporam - retiro do fundo, localizadas no Município de 
cumaru do Norte, no Estado do Pará.

Protocolo: 729352

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que reque-
reu da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de cumaru do 
Norte, a licença ambiental, para a construção da rede de distribuição 
de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV, para a obra: 1. cumaru do Norte UNi 
07N_P9 - Projeto 440017180 faz. fortaleza califórnia Sede - Santa cecilia, 
localizada no cumaru do Norte, no Estado do Pará.

Protocolo: 729353
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