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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar HaNa SaMPaio GHaSSaN, Secretária de Estado de Planejamento 
e administração, a se ausentar de suas funções, no período de 16 a 25 de 
novembro de 2021, em gozo de férias residuais, referente ao período aquisitivo 
2019/2020, devendo responder pelo expediente da Secretaria de Estado de 
Planejamento, no impedimento da titular, THaiNNá MaGalHÃES dE alENcar 
ViEira, Secretária adjunta de Gestão de Pessoas.
Palácio do GoVErNo, 17 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa para exercer o cargo de 
diretor Técnico, com lotação na Empresa de assistência Técnica e Extensão 
rural do Estado do Pará - EMaTEr.
Palácio do GoVErNo, 17 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 729981

d e c r e t o  Nº 1989, de 17 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$ 11.783.054,60 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$ 11.783.054,60 (onze Milhões, Sete-
centos e oitenta e Três Mil, cinquenta e Quatro reais e Sessenta centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

111050412212978338 - casa civil 0101 339039 71.000,00
141012060814918704 - SEdaP 0335 334041 100.000,00

241012212212978339 - SEdEME 0101 319004 200.000,00
241012212212978339 - SEdEME 0101 319011 358.000,00
241012233112978311 - SEdEME 0101 339046 21.600,00
241012233112978312 - SEdEME 0101 339049 2.662,91
281010412212978338 - NGPr 0101 339030 70.000,00
281010412212978338 - NGPr 0101 449052 47.000,00

291012678214867505 - SETraN 0125 444042 899.000,00
311010612212978313 - cBM 0101 339019 573.300,00

481011236315017616 - SEcTET 0102 445042 6.730.670,70
562012112615088238 - iTErPa 0301 339040 113.341,91
582012360514916639 - cEaSa 0261 339039 56.797,00

592011412212978338 - iMETroPará 0260 339037 80.000,00
852010618315028268 - cPc 0261 449052 112.477,00
901011030115078874 - fES 0101 334181 450.000,00
901011030115078874 - fES 0103 334181 457.700,00
901011030215077582 - fES 0103 444042 389.505,08
901011030215078289 - fES 0103 444042 1.000.000,00

922012033112978312 - adEPará 0101 339049 50.000,00
ToTal 11.783.054,60

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

111050412615088238 - casa civil 0101 339140 71.000,00
141012060814918705 - SEdaP 0335 334041 100.000,00
261010633112978311 - PMPa 0101 339046 21.600,00
281010412212974668 - NGPr 0101 339030 117.000,00

291012678214867430 - SETraN 0125 444042 899.000,00
311010633112978311 - cBM 0101 339046 573.300,00

481011236315018530 - SEcTET 0102 339039 6.730.670,70

562012112212978339 - iTErPa 0301 339036 79.212,74
562012133112978312 - iTErPa 0301 339049 34.129,17
572012060614918712 - EMaTEr 0261 449051 169.274,00

592011412212978339 - iMETroPará 0260 319016 80.000,00
901011030215078288 - fES 0103 335043 1.389.505,08
901011030215078289 - fES 0103 449051 457.700,00

911010433112978312 - SEPlad 0101 339049 2.662,91
911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 450.000,00
911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319013 558.000,00

922012033112978311 - adEPará 0101 339046 50.000,00
ToTal 11.783.054,60

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o  Nº 1990, de 17 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$ 50.842.514,32 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$ 50.842.514,32 (cinquenta Milhões, 
oitocentos e Quarenta e dois Mil, Quinhentos e Quatorze reais e Trinta e 
dois centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071010481114997659 - SEdoP 0101 449051 17.171.632,91
071011512115088890 - SEdoP 0101 449061 1.681.000,00
071011512212978338 - SEdoP 0101 449052 143.300,00
071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 5.673.084,39
071011548214897642 - SEdoP 0101 449051 2.033.648,64
071011569514987658 - SEdoP 0101 449051 1.927.551,74
071011751214897480 - SEdoP 0101 449035 4.592.524,84
071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 415.478,51
542010830215088888 - iaSEP 0101 339039 15.000.000,00
672011648214898185 - coHaB 0101 449051 2.204.293,29

ToTal 50.842.514,32

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, 17 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 1992 de 17 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$ 14.208.000,00 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$ 14.208.000,00 (Quatorze Milhões, duzentos e oito Mil reais), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030215077684 - fES 0149 335043 14.208.000,00
ToTal 14.208.000,00

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, 17 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 729979
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CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N°1.006/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/1104206, de 04/10/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar o servidor carloS dUarTE, ocupante do cargo de Servente, 
matricula funcional nº 36510/1, para a função de fiscal e RUIDGLAN DA 
SilVa fErrEira, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, matrícula 
funcional  nº 5947106/ 1, para Suplente do contrato nº 38/2021–ccG/Pa, 
firmado com a empresa ALAMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, com 
vigência de 11/11/2021 a 10/12/2021, que tem como objeto a contratação 
da empresa para serviço de realocação imediata das 19 (dezenove), splits 
localizadas no forro do complexo do setor de recursos Humanos da casa 
civil da Governadoria do Estado do Pará, a contar de 11/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 17 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 729593

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1007/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1298843, 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 oUrÉM/Pa, no período de 15 a 16/11/2021.

servidor objetivo
raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 

172.903.922-72, matrícula funcional nº 5952612/1, 
ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, 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, 17 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1008/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1298837, 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 caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 16 a 19/11/2021.

servidor objetivo
aNToNio coSTa, cPf 067.240.002-20, matrícula fun-
cional nº 8042955/ 2, ocupante do cargo de assistente 
de Gabinete, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio as atividades do Governo do Estado do Pará, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três 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, 17 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1009/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1298765, 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
aNToNio riBEiro dE aViZ, cPf 488.702.002-30, matrícula fun-
cional nº 5948823/1, ocupante do cargo assistente operacional i, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, 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, 17 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1010/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1307679, de 17 de novembro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ florESTa do araGUaia/cUrioNoPoliS/MaraBá, no período de 18 
a 20/11/2021.

servidor objetivo
GlENio da SilVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, 

cPf 704.374.592-68, cargo assessor de Gabinete, lotado no 
centro regional de Governo no Sudeste do Pará.

Participar de agenda institucional, nos referidos 
municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1011/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1304127, de 16 de novembro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 19/11 a 24/11/2021.

servidor objetivo

WaNdENKolK PaSTEUr GoNÇalVES, cPf 042.468.532-91, matrícula 
funcional nº 3173348/1, cargo coordenador do Núcleo, lotação 

Gabinete da casa civil.

acompanhar a agenda do Governo, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco 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, 17 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 729705

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 994/2021-crG, de 11 de Novembro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2021/1287745, de 11/11/2021.
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rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado, referente ao mês de dEZEMBro de 2021.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5956924/1 alESSaNdra SoarES da SilVa 01/10/2020 a 
30/09/2021

21/12/2021
 a 19/01/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 729758
Portaria N°. 1004/2021-crG, de 16 de Novembro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2021/1305021, de 16/11/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 29 (ViNTE E NoVE) dias de férias regulamentares, a servidora 
TaMara lÚcia SaNToS E SilVa, id. funcional nº. 5897818/3, para gozo 
no período de 29/11/2021 a 27/12/2021, interrompidas através da Porta-
ria nº. 766/2021, publicada no doE nº. 34.697, de 14/09/2021, referente 
ao período aquisitivo 2020/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 16 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 729477

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato de Portaria Nº 054/2021 – Fc/cMG, 
de 17 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: aldo VaNdaMME SilVa PESSoa, Mf nº 4218818/2, assessor de 
Segurança.
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 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: 729887

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 1027/2021 – di/cMG, 
de 17 de NoVeMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: alenquer/Pa; Período: 15 a 18/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidor: cB PM aldo Vandamme 
Silva Pessoa, Mf nº 4218818/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729954
eXtrato de Portaria Nº 1017/2021 – di/cMG, 

de 17 de NoVeMBro de 2021
objetivo: participar de curso de capacitação; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 23 a 27/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidora: Jacqueline do Socorro 
fontes Bentes, Mf nº 5009049/1; ordenador de despesa: cEl QoPM os-
mar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729794
eXtrato de Portaria Nº 1018/2021 – di/cMG, 

de 17 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: canaã dos carajás/Pa; Período: 16 a 20/11/2021; Quantidade 
de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidores: 3º SGT PM fabricio 
fernando Tavares Jucá, Mf nº 54195433/2, cB PM robson fernandes furta-
do, Mf nº 4219922/2 e Sd PM Marília castro alves, Mf nº 6401403/2; orde-
nador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729798
eXtrato de Portaria Nº 1019/2021 – di/cMG, 

de 17 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: ipixuna do Pará/Pa; Período: 11/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 1,0 (alimentação); Servidor: Sd PM Emilio cristiano Galdez lyra, Mf nº 
6401014/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 729810

eXtrato de Portaria Nº 1020/2021 – di/cMG, 
de 17 de NoVeMBro de 2021

objetivo: participar de curso de capacitação; Município de origem: Be-
lém/Pa; destino: Brasília/df; Período: 23 a 27/11/2021; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidoras: cB PM Gleise Maria 
Moraes cordeiro, Mf nº 57232263/2 e Sd PM alana cristian araújo duarte, 
Mf nº 6402709/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior.

Protocolo: 729819
eXtrato de Portaria Nº 1021/2021 – di/cMG, 

de 17 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: floresta do araguaia/Pa; Período: 16 a 20/11/2021; Quan-
tidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: 3º SGT PM 
Mario alesandro araujo ferreira, Mf nº 57199471/2; ordenador de despe-
sa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729826
eXtrato de Portaria Nº 1022/2021 – di/cMG, 

de 17 de NoVeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: floresta do araguaia/
Pa; Período: 16 a 20/11/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 
4,0 (pousada); Servidora: 2° SGT PM r/r Kátia do Socorro Morais de lima 
oliveira, Mf nº 5388937/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Viei-
ra da costa Júnior.

Protocolo: 729831
eXtrato de Portaria Nº 1023/2021 – di/cMG, 

de 17 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santa Maria do Pará/Pa; Período: 12 a 14/11/2021; Quan-
tidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: 1º SGT 
PM andré costa carvalho, Mf nº 54193101/4, cB PM Henrique de araujo 
dos Santos deus Junior, Mf nº 57222328/2 e cB PM alécio fábio cunha 
Silva, Mf nº 4218819/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior.

Protocolo: 729840
eXtrato de Portaria Nº 1024/2021 – di/cMG, 

de 17 de NoVeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: floresta do araguaia/
Pa; Período: 16 a 20/11/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimenta-
ção) 4,0 (pousada); Servidor: Valter fernando da Silva almeida, Mf nº 
3382290/3; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729844
eXtrato de Portaria Nº 1025/2021 – di/cMG, 

de 17 de NoVeMBro de 2021
objetivo: participar de curso de capacitação; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Paulo/SP; Período: 21/11 a 03/12/2021; Quantidade de 
diárias: 13,0 (alimentação) 12,0 (pousada); Servidora: MaJ QoPM Tainã 
rocha Botelho, Mf nº 57199733/3; ordenador de despesa: cEl QoPM os-
mar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729858
eXtrato de Portaria Nº 1026/2021 – di/cMG, 

de 17 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: alenquer/Pa; Período: 15 a 18/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidor: cB PM Wendell Matheus 
dutra lima, Mf nº 4219891/3; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 729867

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 114/2021 – cMG, de 17 de NoVeMBro de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais,
considerando os termos da Súmula do STf nº 473.
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 052/2021 – fc/cMG, de 16 de 
novembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.768, de 17 
de novembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE NoVEMBro dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 729879

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

errata
.

errata da Portaria Nº 493/2021-PGe.G., de 20.10.2021, publica-
da no doe 34742 de 21.10.2021.
onde se lê:
no período de 26.10 a 27.10.21
Leia-se:
no período de 08 a 09.12.21

Protocolo: 729772



 diário oficial Nº 34.769  7 Quinta-feira, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 228, de 20 de oUtUBro de 2021
dispõe sobre o Prêmio “inova PGE”.
o coNSElHo SUPErior da ProcUradoria-GEral do ESTado do
Pará, nos termos da lei complementar Estadual n.º 041, de 29 de agosto 
de 2002, no uso de suas atribuições,
r E S o l V E:
art. 1º Esta resolução dispõe acerca das normas aplicáveis ao Prêmio 
“inova PGE”.
Art. 2º A premiação tem por finalidade a valorização da produtividade fun-
cional e o aprimoramento técnico-jurídico da atividade intelectual de servi-
dores e procuradores da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.
Parágrafo único. a premiação possui periodicidade bienal, e acontecerá, 
preferencialmente, no último trimestre do ano respectivo.
art. 3º Serão premiados os três melhores projetos institucionais que te-
nham proporcionado grande repercussão ou elevado o nome da instituição 
e/ou causado benefícios ao dia a dia da instituição, a melhoria no exercício 
das atividades dos procuradores e/ou servidores, ou, ainda, que possa ter 
gerado benefícios à sociedade.
art. 4º independentemente do número de inscritos, somente os três pri-
meiros lugares serão premiados.
art. 5º Poderão concorrer todos os servidores e procuradores da Procu-
radoria-Geral do Estado do Pará, exceto aqueles considerados impedidos.
art. 6º os critérios de impedimento e suspeição dos membros da comissão 
avaliadora serão os mesmos estabelecidos pela lei complementar Estadu-
al n. 41, de 29 e agosto de 2002 e pela lei ordinária Estadual n. 8.972, de 
13 de janeiro de 2020.
art. 7º o edital da premiação será publicado e editado pelo centro de Es-
tudos, em conformidade com os termos desta resolução.
art. 8º a comissão avaliadora dos Trabalhos é de caráter permanente, e 
será composta pelo corregedor-Geral, pelo Procurador-Geral adjunto do 
contencioso e pelo Procurador-Geral adjunto administrativo, alternando-
se a presidência da comissão a cada edição do prêmio, inciando-se pelo 
corregedor-Geral.
§1º Eventuais impugnações e/ou alegações pertinentes aos membros da 
comissão avaliadora serão dirimidas pelo conselho Superior.
§2º Na eventualidade do reconhecimento da suspeição ou impedimento 
de qualquer dos membros da comissão avaliadora, o Procurador-Geral do 
Estado indicará o procurador do estado substituto, obedecidas as disposi-
ções desta resolução.
art. 9º as inscrições deverão obedecer aos prazos e condições estabeleci-
dos em edital e, em especial, aos seguintes requisitos:
i - o procurador do estado ou servidor poderá se inscrever uma única vez, 
seja em projetos individuais, seja em projetos coletivos.
ii - a inscrição deverá ser dirigida ao coordenador do centro de Estudos, 
devendo constar:
a) o nome e a matrícula do candidato(a);
b) o setor de atuação;
c) o nome do projeto, quando a inscrição for direcionada à categoria Pro-
jetos institucional.
iii - o requerimento de inscrição deverá ser acompanhado, ainda, da cópia 
integral e legível do Projeto institucional.
iV - Será admitida a inscrição coletiva;
V - Será admitida a inscrição de projeto que já tenha participado de edição 
anterior do prêmio, desde que não tenha sido contemplado com nenhuma 
premiação.
art. 10 após o encerramento das inscrições, na forma como dispuser o 
edital, o coordenador do centro de Estudos encaminhará os Projetos insti-
tucionais, no prazo de 48 horas, ao Presidente da comissão Julgadora, sem 
a identificação de seus autores,
art. 11 a comissão deverá julgar no prazo de até 30 (trinta) dias úteis seguin-
tes ao recebimento dos Projetos institucionais, de que trata o artigo anterior.
art. 12 Na avaliação dos trabalhos, a comissão avaliadora levará em conta, além 
dos requisitos de que trata o art. 2º, desta resolução, os seguintes critérios:
i - forma de apresentação;
a) conteúdo, forma, objetividade e clareza do texto.
b)atendimento às orientações constantes do Edital. ii - correção de linguagem.
iii - conteúdo.
a) atualidade do tema.
b) Quantidade e qualidade da bibliografia apresentada.
c)caráter inovador da proposta apresentada.
III – Importância do projeto, sua utilidade, e repercussão social e/ou de 
substancial importância ao reconhecimento institucional, sendo que os pro-
jetos admitidos ao certame são aqueles alusivos ao prazo de cinco (05) 
anos anteriores à publicação do edital.
§1º A Comissão avaliadora é a única e final instância, quanto ao mérito dos 
trabalhos apresentados.
§2º Para a primeira edição do prêmio, não incidirá o critério temporal pre-
visto ao final do inciso IV, do caput.
Art. 13 A premiação será devida ao trabalho classificado, independente-
mente do número de subscritores.
art. 14 a premiação será conferida aos três melhores trabalhos de cada 
categoria e consistirá: i - ao 1º lugar de cada categoria: Medalha Prêmio 
“inova PGE” no Grau ouro.
ii - ao 2º lugar de cada categoria: Medalha Prêmio “inova PGE” no Grau 
Prata. iii - ao 3º lugar de cada categoria: Medalha Prêmio “inova PGE” no 
Grau Bronze.
§1º além da premiação por medalhas:
I - Os trabalhos classificados serão publicados na Revista Eletrônica do 
centro de Estudos, em edição especial.

ii - Será publicada, ainda, portaria de elogio aos premiados.
§2º a publicação dos três melhores trabalhos na revista Eletrônica do cen-
tro de Estudos ocorrerá no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da 
premiação das medalhas.
§3º a portaria de elogio será publicada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da premiação das medalhas.
art. 15 Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. Belém, 
17 de novembro de 2021.
ricardo NaSSEr SEfEr
Presidente
rolaNd raad MaSSoUd
corregedoria-Geral
fáBio THEodorico fErrEira GÓES
conselheiro
iBraiM JoSÉ daS MErcÊS rocHa
conselheiro
criSTiNa MaGri MadalENa
conselheira
TaTilla BriTo PaMPloNa
conselheira
PaUla PiNHEiro TriNdadE
conselheira
GUSTaVo MoNTEiro TaVarES
conselheiro
GaBriElla diNEllY raBElo MarEco
conselheira
ENorÊ corrÊa MoNTEiro
conselheiro

Protocolo: 729812
resoLUÇÃo Nº 227, de 20 de oUtUBro de 2021

dispõe sobre o Prêmio “Pedro raimundo Maia Miléo”.
o coNSElHo SUPErior da ProcUradoria-GEral do ESTado do 
Pará, nos termos da lei complementar Estadual n.º 041, de 29 de agosto 
de 2002, no uso de suas atribuições,
r E S o l V E:
art. 1º. Esta resolução dispõe acerca das normas aplicáveis ao Prêmio 
“Pedro raimundo Maia Miléo”.
art. 2º. a premiação tem por escopo a valorização da produtividade funcio-
nal e o aprimoramento técnico-jurídico da atividade intelectual dos mem-
bros da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.
Parágrafo único. a premiação possui periodicidade anual.
art. 3º . Serão premiadas as três melhores peças jurídicas, que tenham 
proporcionado grande repercussão e/ou elevado o nome da instituição e/
ou ao benefício da sociedade.
art. 4º. a premiação valorizará as peças jurídicas confeccionadas pelos 
Procuradores do Estado em duas categorias:
i – Peça confeccionada em área do contencioso.
ii – Peça confeccionada em área consultiva.
art. 5º. independentemente do número de inscritos, somente os três pri-
meiros lugares de cada categoria serão premiados.
art. 6º. Poderão concorrer todos os procuradores da Procuradoria-Geral do 
Estado do Pará, exceto aqueles considerados impedidos.
art. 7º . o edital da premiação será publicado e editado pelo centro de Estudos.
art. 8º. como condição para a publicação do edital de que trata o art. 7º 
desta resolução, o conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, por 
maioria simples, aprovará os nomes que comporão a comissão avaliadora 
dos Trabalhos, a ser composta por 03 (três) membros, dentre profissionais 
de notável saber jurídico, conforme definido a seguir.
i – Por um (01) membro eleito do conselho Superior, que atuará como 
Presidente da comissão avaliadora;
ii – Por um (01) procurador do estado;
iii – Por um (01) membro externo.
§1º. os membros referidos nos incisos ii e iii do §1º deste artigo serão 
indicados pelo Procurador-Geral do Estado e aprovados pelo conselho Su-
perior da Procuradoria-Geral do Estado.
§2º. Eventuais impugnações e/ou alegações pertinentes aos membros da 
comissão avaliadora serão dirimidas pelo conselho Superior.
§3º. Na eventualidade do reconhecimento da suspeição ou impedimento 
de qualquer dos membros da comissão avaliadora, o Procurador-Geral do 
Estado indicará o substituto à vaga correspondente, obedecidas as dispo-
sições desta resolução.
art. 9º. os critérios de impedimento e suspeição dos membros da co-
missão avaliadora serão os mesmos estabelecidos pela lei complementar 
Estadual n. 41, de 29 e agosto de 2002 e pela lei ordinária Estadual n. 
8.972, de 13 de janeiro de 2020.
art. 10. as inscrições deverão obedecer aos prazos e condições estabeleci-
dos em edital e, em especial, aos seguintes requisitos:
i – o procurador do estado poderá inscrever-se uma única vez, por categoria.
ii – a inscrição deverá ser dirigida ao coordenador do centro de Estudos, 
devendo constar:
a) o nome e a matrícula do candidato(a);
b) o setor de atuação;
c) o número do processo, a vara e a comarca por onde tramita, se conten-
cioso, ou o respectivo setor administrativo, se consultivo.
iii – o requerimento de inscrição deve ser acompanhado, ainda, da cópia 
integral e legível da peça jurídica.
art. 11. após o encerramento das inscrições, na forma como dispuser o 
edital, o coordenador do centro de Estudos encaminhará as peças jurídi-
cas, no prazo de 48 horas, ao Presidente da comissão Julgadora, sem a 
identificação de seus autores.
art. 12. a comissão deverá julgar no prazo de até 30 (trinta) dias úteis se-
guintes ao recebimento das peças jurídicas, de que trata o artigo anterior, 
permitindo-se uma única prorrogação, por igual período.



8  diário oficial Nº 34.769 Quinta-feira, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

art. 13. Na avaliação dos trabalhos, a comissão avaliadora levará em conta 
os seguintes critérios:
i - forma de apresentação;
a) conteúdo, forma, objetividade e clareza do texto.
b) atendimento a eventuais orientações aos autores, constantes do Edital.
ii - correção de linguagem.
iii - conteúdo.
a) Atualidade e importância do tema e da peça.
b) Quantidade e qualidade da bibliografia apresentada.
c) caráter inovador e inédito, ou ainda multiplicador da peça apresentada.
IV - Repercussão social e/ou de substancial importância ao reconhecimento 
institucional.
V- Peça produzida/apresentada no prazo de 12 (doze) meses anteriores à 
publicação do edital.
Parágrafo primeiro. A Comissão avaliadora é a única e final instância, quan-
to ao mérito dos trabalhos apresentados.
Parágrafo segundo: Para a primeira edição do prêmio, o critério temporal 
previsto no inciso V, será de cinco (05) anos.
Art. 14 . A premiação será devida ao trabalho classificado, independente-
mente do número de subscritores.
art. 15. a premiação será conferida aos três melhores trabalhos de cada 
categoria e consistirá:
i - Medalha “Pedro raimundo Maia Miléo” ao 1º (primeiro) lugar de cada categoria.
II- Menção Honrosa, para os trabalhos classificados em 2º( segundo) e 3º 
(terceiro) lugares.
III - Todos os trabalhos classificados serão publicados na Revista Eletrônica 
do centro de Estudos, em edição especial.
iV - Será publicada, ainda, portaria de elogio a todos os autores de traba-
lhos classificados.
§1º a publicação dos três melhores trabalhos na revista Eletrônica do cen-
tro de Estudos ocorrerá no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da 
premiação das medalhas.
§2º a portaria de elogio será publicada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da premiação das medalhas.
art. 16. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação.
Belém, 17 de novembro de 2021.
ricardo NaSSEr SEfEr
Presidente
rolaNd raad MaSSoUd
corregedoria-Geral
fáBio THEodorico fErrEira GÓES
conselheiro
iBraiM JoSÉ daS MErcÊS rocHa
conselheiro
criSTiNa MaGriN MadalENa
conselheira
TaTilla BriTo PaMPloNa
conselheira
PaUla PiNHEiro TriNdadE
conselheira
GUSTaVo MoNTEiro TaVarES
conselheiro
GaBriElla diNEllY raBElo MarEco
conselheira
ENorÊ corrÊa MoNTEiro
conselheiro

Protocolo: 729784

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria aGe Nº 0124/2021-GaB, de 17 de novembro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo Nº 2021/1287317.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria auxiliadora Neves Sampaio, matrícula nº 
5333520/2, ocupante do cargo de auditor de finanças e controle, lotada 
nesta auditoria Geral do Estado - aGE, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 25/11/2021 a 24/12/2021, correspondente ao triênio de 
06/06/2006 a 05/06/2009.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 729533

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 257 de 16 de NoVeMBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS aTriBUiÇÕES lE-
GaiS, QUE lHE SÃo coNfEridaS PElo dEcrETo PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEVErEiro dE 2021, EM oBSErVÂNcia aoS TEr-
MoS da lEi No 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/1300773 .
rESolVE:
i – conceder prorrogação de licença para tratamento de saúde ao servidor 
JorGE BEZErra da SilVa filHo, matrícula 5946673/ 1, ocupante do car-
go de assessor administrativo, lotado no Gabinete da Presidência, desta 
fundação, até 30/04/2022, conforme decisão.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 729372

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 31/2021-sePLad/daF
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
com sede na Travessa do chaco, nº 2350, Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, e o SiNdicaTo doS PoliciaiS PE-
NAIS DO ESTADO DO PARÁ - SINPOLPEN, entidade sem fins lucrativos, 
regendo-se pelo Estatuto atualmente vigente, conforme aprovado em ata 
da assembleia Geral, com sede em Marituba- Pa, rod: Br.316 km 15 s/n 
cEP 67.200-000, inscrita no cNPJ/Mf nº 37.091.270/0001-65.
oBJETo: consignação em folha de pagamento junto a esta Secretaria, com 
fundamento nos termos do decreto nº 2.071/2006, com as alterações in-
troduzidas pelos decretos nº 1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na instrução 
Normativa nº 003/2006 – SEad.
daTa da aSSiNaTUra: 12/11/2021.
ViGÊNcia: 12/11/2021 a 11/11/2023 - 24 (vinte e quatro) meses.
ordENadora: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 729440

diÁria
.

Portaria Nº 1093/2021-daF/sePLad, de 17 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2021/1300606, 16.11.2021.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor EliElTHoN corrÊa doS SaNToS, id. funcional nº 
5961501/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infraestrutura, a 
viajar para Breves/PA, no período de 18 a 20.11.2021, a fim de supervisio-
nar os serviços de Manutenção Predial para implantação da Estação cida-
dania naquele Município, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 729570
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria (seaP)

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de 
NÍVeis sUPerior e MÉdio
coNcUrso PÚBLico c – 204

editaL Nº 86/2021 – sePLad/seaP, 17 de NoVeMBro de 2021
eXcLUsÃo da caNdidata sUB JUdice

a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad e a 
Secretaria de administração Penitenciária – SEaP, no uso das atribuições 
legais, tornam pública a exclusão do concurso Público c-204 da candidata 
sub judice daYaNE doS SaNToS alVarES, inscrição nº 5810011917, car-
go de Técnico em Gestão Penitenciária – Serviço Social - região Guamá, 
considerando que não compareceu no local, dia e hora marcados para a 
realização da prova de aptidão física, conforme os termos do Edital nº 
79/2021.
1. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém, 17 de novembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciário 

Protocolo: 729972

Portaria Nº 1096/2020-daF/sePLad, de 17 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 2021/1310056, 17.11.2021.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Marta Gonçalves Tavares da Silva id. funcional nº 
5946699/3, ocupante do cargo de diretor, a viajar para canaã dos carajás/
Pa no período de 18 a 20.11.2021, para participar do “i Encontro Municipa-
lista Sul e Sudeste” no referido município, 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, 17 dE 
NoVEMBro dE 2021. 
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 729975

Portaria Nº 366, de 17 de NoVeMBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
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 
Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 1990, de 17/11/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma 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 ViEira
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

aNeXo a Portaria Nº 366, de 17 de NoVeMBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de des-

Pesa/sUBGrUPo 
de desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
cPc

investimentos 0,00 0,00 112.477,00 0,00 112.477,00
Equipamentos e 
Material Perma-

nente
 0261 0,00 0,00 112.477,00 0,00 112.477,00

PMPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 6.514.714,00 0,00 6.514.714,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 6.514.714,00 0,00 6.514.714,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPr

investimentos 0,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00

Equipamentos e 
Material Perma-

nente
 0101 0,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00

SEdEME
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 24.262,91 24.262,91

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 24.262,91 24.262,91

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 558.000,00 0,00 558.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 558.000,00 0,00 558.000,00

GESTÃo
iaSEP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

iNfra-ESTrUTUra 
E TraNSPorTE

coHaB
investimentos 0,00 0,00 2.204.293,29 0,00 2.204.293,29

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 2.204.293,29 0,00 2.204.293,29

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 33.638.221,03 0,00 33.638.221,03

Equipamentos e Ma-
terial Permanente

 0101 0,00 0,00 143.300,00 0,00 143.300,00
obras e instalações

 0101 0,00 0,00 27.221.396,19 0,00 27.221.396,19
outras despesa de 

investimentos
 0101 0,00 0,00 6.273.524,84 0,00 6.273.524,84

SETraN
investimentos 0,00 0,00 899.000,00 0,00 899.000,00

obras e instalações
 0125 0,00 0,00 899.000,00 0,00 899.000,00

PolÍTica Social
crS - Belém

investimentos 0,00 0,00 1.599,93 0,00 1.599,93
Equipamentos e Ma-
terial Permanente

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0103 0,00 0,00 1.599,93 0,00 1.599,93
crS - Breves

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

crS - capanema
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 5.222,36 0,00 5.222,36

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0103 0,00 0,00 5.222,36 0,00 5.222,36

fES
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 907.700,00 0,00 907.700,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
 0103 0,00 0,00 457.700,00 0,00 457.700,00

SESPa
investimentos 0,00 0,00 1.389.505,08 0,00 1.389.505,08

obras e instalações

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0103 0,00 0,00 1.389.505,08 0,00 1.389.505,08
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outras despesas 
correntes 0,00 0,00 14.208.000,00 0,00 14.208.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0149 0,00 0,00 14.208.000,00 0,00 14.208.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

desenvolvi-
mento Urbano 
- Habitação, 

Saneamento  e 
Mobilidade 

0,00 0,00 14.919.029,67 0,00 14.919.029,67

coHaB
 0101 0,00 0,00 2.204.293,29 0,00 2.204.293,29

SEdoP
 0101 0,00 0,00 12.714.736,38 0,00 12.714.736,38

Esporte e lazer 0,00 0,00 17.171.632,91 0,00 17.171.632,91
SEdoP

 0101 0,00 0,00 17.171.632,91 0,00 17.171.632,91
Governança 

Pública 0,00 0,00 16.681.000,00 0,00 16.681.000,00

iaSEP
 0101 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

SEdoP
 0101 0,00 0,00 1.681.000,00 0,00 1.681.000,00

indústria, co-
mércio, Serviços 

e Turismo
0,00 0,00 1.927.551,74 0,00 1.927.551,74

SEdoP
 0101 0,00 0,00 1.927.551,74 0,00 1.927.551,74

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 899.000,00 0,00 899.000,00

SETraN
 0125 0,00 0,00 899.000,00 0,00 899.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 7.269.836,29 24.262,91 7.294.099,20

crS - Belém
dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 1.599,93 0,00 1.599,93
crS - capanema

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 5.222,36 0,00 5.222,36
NGPr

 0101 0,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
PMPa

 0101 0,00 0,00 6.514.714,00 0,00 6.514.714,00
SEdEME

 0101 0,00 0,00 558.000,00 24.262,91 582.262,91
SEdoP

 0101 0,00 0,00 143.300,00 0,00 143.300,00
Saúde 0,00 0,00 16.655.205,08 0,00 16.655.205,08

crS - Breves
dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
fES
 0101 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
 0103 0,00 0,00 457.700,00 0,00 457.700,00

SESPa
dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 1.389.505,08 0,00 1.389.505,08

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0149 0,00 0,00 14.208.000,00 0,00 14.208.000,00

Segurança 
Pública 0,00 0,00 112.477,00 0,00 112.477,00

cPc
 0261 0,00 0,00 112.477,00 0,00 112.477,00

foNTE
3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 58.412.228,32 24.262,91 58.436.491,23

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 2.004.027,37 0,00 2.004.027,37

0125 - royaltie Hídrico 0,00 0,00 899.000,00 0,00 899.000,00
0149 - fES - SUS / fundo 

a fundo 0,00 0,00 14.208.000,00 0,00 14.208.000,00

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

adM.iNdir               
0,00 0,00 112.477,00 0,00 112.477,00

ToTal 0,00 0,00 75.635.732,69 24.262,91 75.659.995,60

Portaria Nº 367, de 17 de NoVeMBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
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 Seguridade 
Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 13.599,93 (Treze Mil, Quinhentos e Noventa e 
Nove reais e Noventa e Três centavos), a quota do segundo quadrimestre, 
referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
THaiNNá MaGalHÃES dE alENcar ViEira
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

aNeXo a Portaria Nº 367, de 17 de NoVeMBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de des-

Pesa/sUBGrUPo 
de desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

EMaTEr-coNc.
araGUaia

outras despesas 
correntes 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBi-
da do(a) EMaTEr

 0261 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
PolÍTica Social

SESPa
investimentos 1.599,93 0,00 0,00 0,00 1.599,93

Equipamentos e 
Material Perma-

nente
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0103 1.599,93 0,00 0,00 0,00 1.599,93

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

EMaTEr-coNc.
araGUaia

ProViSÃo rE-
cEBida do(a) 

EMaTEr

 0261 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Saúde 1.599,93 0,00 0,00 0,00 1.599,93

SESPa

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0103 1.599,93 0,00 0,00 0,00 1.599,93
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FoNte
2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0103 - fES - recursos 

ordinários 1.599,93 0,00 0,00 0,00 1.599,93

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

adM.iNdir               
0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

ToTal 1.599,93 12.000,00 0,00 0,00 13.599,93

Portaria Nº 368, de 17 de NoVeMBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
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 
Seguridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 2.741.952,28 (dois Milhões, Setecentos e 
Quarenta e Um Mil, Novecentos e cinquenta e dois reais e Vinte e oito 
centavos), 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) 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 ViEira
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

aNeXo a Portaria Nº 368, de 17 de NoVeMBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de des-

Pesa/sUBGrUPo 
de desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 5.222,36 0,00 5.222,36

despesas ordinárias
 0103 0,00 0,00 5.222,36 0,00 5.222,36

SEJUdH
outras despesas 

correntes 736.825,14 610.399,70 0,00 0,00 1.347.224,84

despesas ordinárias
 0101 736.825,14 610.399,70 0,00 0,00 1.347.224,84

SESPa
outras despesas 

correntes 1.389.505,08 0,00 0,00 0,00 1.389.505,08

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0103 1.389.505,08 0,00 0,00 0,00 1.389.505,08

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

Manutenção da 
Gestão 736.825,14 610.399,70 5.222,36 0,00 1.352.447,20

fES

 0103 0,00 0,00 5.222,36 0,00 5.222,36

SEJUdH

 0101 736.825,14 610.399,70 0,00 0,00 1.347.224,84

Saúde 1.389.505,08 0,00 0,00 0,00 1.389.505,08

SESPa

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0103 1.389.505,08 0,00 0,00 0,00 1.389.505,08

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         736.825,14 610.399,70 0,00 0,00 1.347.224,84

0103 - fES - recursos 
ordinários 1.389.505,08 0,00 5.222,36 0,00 1.394.727,44

ToTal 2.126.330,22 610.399,70 5.222,36 0,00 2.741.952,28

Protocolo: 729980

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 125, de 17 de novembro de 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
RESOLVE: Designar a servidora para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:

coNtratado coNtrato oBJeto VaLor ProcediMeNto FiscaL

 T.a.M. coMÉrcio 
dE PEÇaS E 

SErViÇoS dE rE-
friGEraÇÃo lT-
da-EPP (cNPJ N° 
29.044.927/0001-

05)

cTr 067/2021/
ioE
 

Manutenção de ar condi-
cionado e de serviços de 
instalação/desinstalação/

reinstalação 

r$ 2.778,75 
(dois mil 

setecentos 
e setenta 

e oito reais 
e setenta 
e cinco 

centavos).

Processo licitatório 
N° 005/2020/

SEPlad
Processo N° 

1000190 /2021

carla adriaNa 
diNElli dE 

aQUiNo 
(MaTrÍcUla N° 

5946149/2)

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

Protocolo: 729878

errata
.

errata da Matéria de protocolo 729168, publicada no doe Nº 34.768 
(pag. 13) de 17/11/2021.
onde se lê: objeto: fornecimento de aparelho de ar condicionado; Leia-
se: objeto: manutenção de ar condicionado e de serviços de instalação/
desinstalação/reinstalação.
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 729665

FÉrias
.

Portaria Nº 131 de 16 de Novembro de 2021
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso de suas atribuições,
resolve:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo 
relacionados, no período de 03.01.2022 a 01.02.2022, com retorno as suas 
atividades no dia 02.02.2022.

NoMe MatrÍcULa PerÍodo aQUisitiVo
Márcio liMa doS SaNToS 5042046/1 2020/2021

MarlUcE do Socorro MacHado dE oliVEira 5214548/4 2020/2021
rUBENiTa HElENa PoMPEU da TriNdadE 5897767/4 2020/2021

SEVEriNo doS rEiS VEiGa 3151859/1 2020/2021
SilVia iZaBEl SaNTa BriGida GUiMarÃES 54188411/7 2020/2021

registre-se, publique-se e cumpra-se
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 729375

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 815 de 17 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo, o Processo administrativo Eletrônico (PaE) nº 
2021/1158398, de 14/10/2021, que dispõe sobre designação de servidor.
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora Paula Erse oliveira, matrícula nº 5918198/3, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a/Gerente, lotada na coor-
denadoria de cadastro e Habilitação, para responder pela coordenação 
- (daS.4), durante impedimento do titular, no período de 17/11/2021 a 
03/12/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 729650
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Portaria Nº 816 de 17 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo, o Processo administrativo Eletrônico (PaE) nº 2021/1178364, 
de 18/10/2021, que trata de designação de servidor.
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora louise Brandão durães, matrícula n° 5948879/1, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria de 
cadastro e Habilitação, para responder pela Gerência - (daS.3), durante 
impedimento da titular, no período de 17/11/2021 a 03/12/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 729652

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 26/2021
oBJETo: aquisição de suprimentos de informática, sob demanda, para o 
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, conforme 
quantidade e configurações mínimas, detalhadas 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: 01/12/2021.
Hora: 09h - Horário local.
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Belém, 18 de novembro de 2021.
roBErTo faVacHo loBaTo
Pregoeiro
GiUSSEPP MENdES
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 729480

FÉrias
.

Portaria Nº 814 de 17 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 decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da Admi-
nistração direta, autarquias e fundações Públicas;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo Eletrônico nº 2021/1259865, 
de 05/11/2021, que dispõe sobre concessão de férias fracionadas de servidor.
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias, nos períodos de 
03/01/2022 a 17/01/2022 e 04/04/2022 a 18/04/2022, à servidora JUlia-
Na MoraES dE alcÂNTara, matrícula n° 5956731/1, ocupante da função 
de assistente administrativo, lotada na coordenadoria de Tecnologia da 
informação, referente ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 729632

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 813 de 17 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico (PaE) 
2021/1304406, de 16/11/2021, que dispõe sobre alteração de férias de servidor.
rESolVE:
 i – TraNSfErir o período de gozo de férias da servidora Marina andrade 
da Gama Malcher Gato, matrícula nº 57188701/3, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a, de 03/01/2022 a 22/01/2022 para 27/12/2021 a 
15/01/2022, concedido através da Portaria n° 533/2021, de 19/08/2021, 
publicada no doE n° 34.676, de 20/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 729629

oUtras MatÉrias
.

1º editaL de coNVocaÇÃo
coNseLHo estadUaL de PreVidÊNcia

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 25, inci-
so Xii e Vii do regimento interno do iGEPrEV e o decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE de 30/06/2020 e,

considerando que o conselho Estadual de Previdência – cEP é um órgão de 
deliberação colegiada, destinado a auxiliar e fiscalizar as atividades execu-
tadas no instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, cuja criação 
está prevista no artigo 61 da lei complementar nº 39, de 09 de janeiro de 
2002 e suas alterações;
considerando que a partir da edição da lei complementar nº 128/2020, 
o conselho passou a ser constituído de 16 (dezesseis) membros titulares 
e seus respectivos suplentes, os quais reunir-se-ão uma vez por mês, or-
dinariamente, com a presença da maioria absoluta de seus conselheiros e 
deliberará por maioria simples;
considerando que o regimento interno do cEP – resolução 001 de 17 de 
março de 2009 – dispõe que os representantes dos servidores públicos do 
Estado do Pará ativos, inativos e militares, para serem indicados na quali-
dade de membro, devem contar com, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo 
serviço em cargo público estadual, nos moldes da lei Estadual 5.810/94, 
e igual tempo de efetivo exercício como representante dos militares es-
taduais em atividade, consoante o disposto na lei Estadual nº 5.251/85;
considerando que o mandato vigente do conselho Estadual de Previdência 
encerrará na data de 23 de novembro de 2021;
rESolVE:
art. 1º. convocar os Sindicatos e associações de classe representantes 
dos servidores ativos, inativos, militares e pensionistas do Estado do Pará 
a apresentarem ao instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 
através de proposição escrita, lista tríplice contendo indicações de repre-
sentantes hábeis a ocuparem as vagas de membro titular e membro su-
plente no conselho Estadual de Previdência – cEP.
art. 2º. o prazo para apresentação da lista, acima exposta, é de 15 (quinze) 
dias corridos a contar da publicação deste EDITAL no Diário Oficial do Estado.
art. 3º. o Sindicato e a associação de classe deverão estar legalmente 
constituídos há pelo menos 01 (um) ano da data de publicação deste Edi-
tal, e ter, expressamente disposto em seus objetivos sociais a represen-
tação de interesses dos segurados, sendo que a comprovação deverá ser 
efetuada conjuntamente ao envio da lista tríplice ao instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará.
art. 4º. informamos que, em caso de ausência de indicação ou perda de 
prazo pelos sindicatos e associações, poderá o Governador nomear, por sua 
livre escolha, servidor da mesma classe para integrar o conselho Estadual 
de Previdência – cEP, conforme Parágrafo Único do art. 62 da lei comple-
mentar nº 039/02.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de novembro de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 729740
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aLt rr Nº 3.301 de 26 de oUtUBro de 2021
diSPÕE SoBrE a alTEraÇÃo da PorTaria dE rESErVa rEMUNErada a 
PEdido - ProcESSo Nº 2021/1063058.
considerando a ata de reunião Extraordinária da diretoria Executiva – di-
rEX, realizada dia 06 de agosto de 2021;
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
– alterar a Portaria rr nº 411 de 03/05/2010, que transferiu para a re-
serva remunerada a pedido, na mesma graduação, o 3º Sargento PM rG 
10887, raiMUNdo cEZar MENdES, nº 3403289/1, pertencente ao Qua-
dro de inativos da Polícia Militar do Estado do Pará, para que seja incluída 
a incorporação da parcela de representação pelo exercício de função grati-
ficada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), no percentual 
de 100% (cem por cento) sobre 03 (três) vezes o soldo da graduação 
de 3º Sargento/PM, de acordo com os arts. 1º e 2º da lei nº 5.681/91, 
combinado com art. 45, § 9º da constituição Estadual de 1989; arts. 101, 
inciso i e 102 da lei nº5251/85; art. 52, § 1º, alínea “c” da lei Estadual 
nº 5.251/1985 c/c o art. 2º da lei Estadual nº 5681/1991; art.1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, inciso iV, alinea “b” do decreto nº 2.940/1983; art.1º 
inciso i do decreto nº 3266/1984; art. 1º, do decreto nº 1461/1981; art. 
1º, inciso i, alínea “f” do decreto nº 4.490/1986; art. 1º do decreto nº 
2696/1983; artigos 1º, 2º, 4º e 6º, da lei nº 5.320/1986 c/c art.94, §2º 
da lei complementar nº 039/2002, com as alterações dadas pela lei com-
plementar nº 044/2003 c/c decreto legislativo nº 14/97 - alEPa; art. 
20, da lei Estadual nº 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º da 
lei nº 5231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto 4439/1986; percebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$11.872,58(onze mil, oitocen-
tos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), conforme abaixo 
discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM
Adicional pelo exercício de função gratificada – 100% (Alepa)

Gratificação de Habilitação Militar - 20% Gratificação de Localidade Especial - 20%
 indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100% Gratificação de Serviço Ativo - 30% Representação 
por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos

1.100,00
3.300,00
220,00
220,00
110,00

1.100,00
330,00
385,00

2.029,50
3.078,08
11.872,58
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– Os efeitos da parcela Adicional pelo exercício de função gratificada – 
100% (alepa) retroagirão a 01/05/2010, conforme determinação da dirEX 
realizada em 06/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 729801
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aLt rr Nº 3.304 de 26 de oUtUBro de 2021
diSPÕE SoBrE a alTEraÇÃo da PorTaria dE rESErVa rEMUNErada a 
PEdido - ProcESSo Nº 2021/1094289.
considerando a ata de reunião Extraordinária da diretoria Executiva – di-
rEX, realizada dia 06 de agosto de 2021;
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
– alterar a Portaria rr nº 401 de 02/03/2009, que transferiu para a re-
serva remunerada a pedido, na mesma graduação, o Subtenente PM rG 
7819, EdSoN BEZErra BarBoSa, nº 3379620/1, pertencente ao Quadro 
de inativos da Polícia Militar do Estado do Pará, para que seja incluída a 
incorporação da parcela de representação pelo exercício de função grati-
ficada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), no percentual 
de 90% (noventa por cento) sobre 03 (três) vezes o soldo da graduação 
de Subtenente/PM, de acordo com os arts. 1º e 2º da lei nº 5.681/91, 
combinado com art. 45, § 9º da constituição Estadual de 1989; arts. 101, 
inciso i e 102 da lei nº5251/85; art. 52, § 1º, alínea “c” da lei Estadual 
nº 5.251/1985 c/c o art. 2º da lei Estadual nº 5681/1991; art.1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, inciso iV, alínea “b” do decreto nº 2.940/1983; art.1º 
inciso i do decreto nº 3266/1984; art. 1º, do decreto nº 1461/1981; art. 
1º, inciso i, alínea “f” do decreto nº 4.490/1986; art. 1º do decreto nº 
2696/1983; artigos 1º, 2º, 4º e 6º, da lei nº 5.320/1986 c/c art.94, §2º 
da lei complementar nº 039/2002, com as alterações dadas pela lei com-
plementar nº 044/2003 c/c decreto legislativo nº 14/97 - alEPa; art. 20, 
da lei Estadual nº 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º da lei nº 
5231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto 4439/1986; percebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$20.984,67(vinte mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme abaixo dis-
criminados:

Soldo de 2º Tenente/PM
Adicional pelo exercício de função gratificada – 90% (Alepa)

Gratificação de Habilitação Militar - 40% Gratificação de Localidade Especial - 30%
auxílio Moradia – 30%

 indenização de Tropa - 10%
Gratificação de Risco de Vida - 100% Gratificação de Serviço Ativo - 30% Representação 

por Graduação - 35%
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%

adicional de inatividade - 35%
Total de Proventos

2.396,55
2.970,00
958,62
718,97
718,97
239,66

2.396,55
718,97
838,79

3.587,12
5.440,47
20.984,67

– Os efeitos da parcela Adicional pelo exercício de função gratificada – 90% 
(alepa) retroagirão a 30/09/2016, conforme determinação da dirEX rea-
lizada em 06/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 729808
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aLt rr Nº 3.302 de 26 de oUtUBro de 2021
diSPÕE SoBrE a alTEraÇÃo da PorTaria dE rESErVa rEMUNErada a 
PEdido - ProcESSo Nº 2021/1113870.
considerando a ata de reunião Extraordinária da diretoria Executiva – di-
rEX, realizada dia 06 de agosto de 2021;
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
– alterar a Portaria rr nº 1.286 de 04/07/2002, que transferiu para a re-
serva remunerada a pedido, na mesma graduação, o cabo PM rG 5116, 
alfrEdo GoMES rodriGUES, nº 3357023/1, pertencente ao Quadro de 
inativos da Polícia Militar do Estado do Pará, para que seja incluída a incor-
poração da parcela de Representação pelo exercício de função gratificada 
na assembleia legislativa do Estado do Pará (alepa), no percentual de 
60% (Sessenta por cento) sobre 03 (três) vezes o soldo da graduação de 
cabo/PM, de acordo com os arts. 1º e 2º da lei nº 5.681/91, combina-
do com art. 45, § 9º da constituição Estadual de 1989; arts. 101, inciso 
i e 102 da lei nº5251/85; art. 52, § 1º, alínea “c” da lei Estadual nº 
5.251/1985 c/c o art. 2º da lei Estadual nº 5681/1991; art.1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, inciso iV, alínea “c” do decreto nº 2.940/1983; art.1º 
inciso i do decreto nº 3266/1984; art. 1º, do decreto nº 1461/1981; art. 
1º, inciso i, alínea “f” do decreto nº 4.490/1986; art. 1º do decreto nº 
2696/1983; artigos 1º, 2º, 4º e 6º, da lei nº 5.320/1986 c/c art.94, §2º 
da lei complementar nº 039/2002, com as alterações dadas pela lei com-
plementar nº 044/2003 c/c decreto legislativo nº 14/97 - alEPa; art. 20, 

da lei Estadual nº 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º da lei nº 
5231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto 4439/1986; percebendo nessa 
situação os proventos mensais de r$10.135,13(dez mil, cento e trinta e 
cinco reais e treze centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 3º Sargento/PM
Adicional pelo exercício de função gratificada – 60% (Alepa)

Gratificação de Habilitação Militar - 20% Gratificação de Localidade Especial - 20%
auxílio Moradia – 30%

 indenização de Tropa - 10%
Gratificação de Risco de Vida - 100% Gratificação de Serviço Ativo - 30% Representação 

por Graduação - 35%
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%

adicional de inatividade - 35%
Total de Proventos

1.100,00
1.980,00
220,00
220,00
330,00
110,00

1.100,00
330,00
385,00

1.732,50
2.627,63
10.135,13

– Os efeitos da parcela Adicional pelo exercício de função gratificada – 60% 
(alepa) retroagirão a 05/10/2016, conforme determinação da dirEX rea-
lizada em 06/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 729802
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria aLt rr Nº 3.303 de 26 de oUtUBro de 2021
diSPÕE SoBrE a alTEraÇÃo da PorTaria dE rESErVa rEMUNErada a 
PEdido - ProcESSo Nº 2021/1063136.
considerando a ata de reunião Extraordinária da diretoria Executiva – di-
rEX, realizada dia 06 de agosto de 2021;
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
– alterar a Portaria rr nº 642 de 27/01/2014, que transferiu para a re-
serva remunerada a pedido, na mesma graduação, o Subtenente PM rG 
11262, cElSo da SilVa liMa, nº 3388549/1, pertencente ao Quadro de 
inativos da Polícia Militar do Estado do Pará, para que seja incluída a in-
corporação da parcela de Representação pelo exercício de função gratifi-
cada na assembleia legislativa do Estado do Pará (alepa), no percentual 
de 30% (trinta por cento) sobre 03 (três) vezes o soldo da graduação 
de Subtenente/PM, de acordo com os arts. 1º e 2º da lei nº 5.681/91, 
combinado com art. 45, § 9º da constituição Estadual de 1989; arts. 101, 
inciso i e 102 da lei nº5251/85; art. 52, § 1º, alínea “c” da lei Estadual 
nº 5.251/1985 c/c o art. 2º da lei Estadual nº 5681/1991; art.1º da lei nº 
8.229/2015; art. 1º, inciso ii do decreto nº 2.940/1983; art.1º inciso i do 
decreto nº 3266/1984; art. 1º, do decreto nº 1461/1981; art. 1º, inciso 
i, alínea “f” do decreto nº 4.490/1986; art. 1º do decreto nº 2696/1983; 
artigos 1º, 2º, 4º e 6º, da lei nº 5.320/1986 c/c art.94, §2º da lei com-
plementar nº 039/2002, com as alterações dadas pela lei complementar 
nº 044/2003 c/c decreto legislativo nº 14/97 - alEPa; art. 20, da lei Es-
tadual nº 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º da lei nº 5231/1985; 
art. 1º, inciso ii, do decreto 4439/1986; percebendo nessa situação os 
proventos mensais de r$15.827,39(quinze mil, oitocentos e vinte e sete 
reais e trinta e nove centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Tenente/PM
Adicional pelo exercício de função gratificada – 30% (Alepa)

Gratificação de Habilitação Militar - 40% Gratificação de Localidade Especial - 20%
 indenização de Tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100% Gratificação de Serviço Ativo - 30% Representação 
por Graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

Total de Proventos

2.396,55
990,00
958,62
479,31
239,66

2.396,55
718,97
838,79

2.705,54
4.103,40
15.827,39

– Os efeitos da parcela Adicional pelo exercício de função gratificada – 30% 
(alepa) retroagirão a 24/09/2016, conforme determinação da dirEX rea-
lizada em 06/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 729805
1º editaL de coNVocaÇÃo
coNseLHo FiscaL
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - 
iGEPrEV, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 25, inci-
so Xii e Vii do regimento interno do iGEPrEV e o decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE de 30/06/2020 e,
Considerando que o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e de manifes-
tação relativa à gestão administrativa e econômico-financeira do IGEPREV 
e do fUNPrEV, vinculado à diretoria Executiva;
considerando que o referido conselho é composto por 09 (nove) membros 
titulares e seus respectivos suplentes dos quais 01 (um) representante dos 
servidores públicos em atividade, 01 (um) representante dos militares em 
atividade, 01 (um) representante dos servidores públicos aposentados; 01 
(um) representante dos militares aposentados e 01 (um) representante 
dos pensionistas, nos termos dos incisos V, Vi, Vii, Viii e iX do art. 5º do 
regimento interno do iGEPrEV;
considerando que o regimento interno do instituto de Gestão Previden-
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ciária do Estado do Pará dispõe que os membros do conselho fiscal serão 
escolhidos dentre pessoas de reputação ilibada, diplomadas em curso de 
nível superior e que tenham conhecimentos em assuntos de natureza con-
tábil e econômico-financeira;
considerando que os membros do conselho fiscal possuem mandato de 02 
(anos) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez, por igual período;
considerando que o mandato vigente do conselho fiscal encerrará na data 
de 03 de março de 2022;
rESolVE:
art. 1º. convocar os Sindicatos e associações de classe representantes 
dos servidores ativos, inativos, militares e pensionistas do Estado do Pará 
a apresentarem ao instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 
através de proposição escrita, lista tríplice contendo indicações de repre-
sentantes hábeis a ocuparem as vagas de membro titular e membro su-
plente no conselho fiscal.
art. 2º. o prazo para apresentação da lista é de 15 (quinze) dias corridos a 
contar da publicação deste EDITAL no Diário Oficial do Estado.
art. 3º. o Sindicato e a associação de classe deverão estar legalmente 
constituídos há pelo menos 01 (um) ano da data de publicação deste Edi-
tal, e ter, expressamente disposto em seus objetivos sociais a represen-
tação de interesses dos segurados, sendo que a comprovação deverá ser 
efetuada conjuntamente ao envio da lista tríplice ao instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de novembro de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 729745

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria N. 784, de 17 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência delegada por lei, e;
considerando decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Governador do Estado do 
Pará, Sr. Helder Zahluth Barbalho, em 07/06/2021,  adotando como razões 
de convencimento e fundamentos os elementos constantes do Parecer PGE 
nº 000191/2021 ( Proc. PaE 2021/93610);
considerando a declaração de nulidade parcial do Processo administrativo 
disciplinar instaurado pela PorTaria Nº 2.728/2018 - d.o.E n. 33.746 de 
26/11/2018, constante do processo SiaT nº 342017730000236-6, a partir 
do relatório final da Comissão Processante;
 rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de nova comissão de Processo administra-
tivo disciplinar, com fundamento no caput do art. 225 da lei nº 5.810/1994 
(rJU), a qual competirá à retomada da fase instrutória do procedimento, 
a fim de complementar a apuração dos fatos, em tudo observado o con-
traditório e  o devido processo legal, dando-se regular sequência ao pro-
cedimento disciplinar instaurado em desfavor do servidor, a.o.B.N, iden-
tificação funcional n. 5914734/1, ocupante do cargo de Fiscal de Receitas 
Estaduais, por supostas faltas enquadradas no art. 178, V,  XViii e XXi da 
lei n. 5.810/1994, com penas contidas, em tese, no art. 190, Xi, Xiii e 
XVi, da lei n. 5.810/1994.
ii – dESiGNar os servidores EdUardo dE SoUZa diaS, auditor fiscal de 
Receitas Estaduais, Identificação Funcional n. 5858062/1, ANA CAROLI-
NA DE ARRUDA LEÃO VALENTE, Fiscal de Receitas Estaduais, Identificação 
funcional n. 5914713/1, e JaNE do Socorro carNEiro GoMES, fiscal 
de Receitas Estaduais, Identificação Funcional n. 5128200/1, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem comissão de Processo administrativo dis-
ciplinar, objetivando apurar os fatos, bem como proceder ao exame dos atos 
e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, utilizando-se de todos 
os elementos de prova em direito admitidos, para garantir o esclarecimento 
dos fatos e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
iii – ESTaBElEcEr o prazo de sessenta (60) dias para a conclusão dos 
trabalhos da referida comissão, admitida a prorrogação por igual período, 
sob motivação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 17/ 11 / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 729856

.

.

errata
.

errata
de ordem,
Portaria Nº 2001 de 27/09/2021, publicada no doe nº 34.766 
de 16/11/2021.
servidor Joao dE JESUS MarÇal Madorra filHo
onde se lê: exercício de 06/01/1986 a 06/01/1987
Leia-se: exercício de 06/01/1986 a 05/01/1987.

Protocolo: 729779

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 27/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
meio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.051.903/0001-79 e a empresa lUXNorTE iNdUSTria, coMÉrcio E 
SErViÇoS lTda inscrita no cNPJ/Mf sob o nº  21.600.386/0001-42.
do oBJETo: confecção de 01 (um) banner 7x5m e 80 (oitenta) banners 
de 80cmx1,20m
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE li-
ciTaÇÃo apresente contratação fundamenta-se no art. 24, ii da lei nº 
8.666/93, Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1111678.
Valor GloBal: r$ 5.430,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.122.1297.8338
Unidade Gestora: : 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
Natureza da despesa: 33.90.30 - Material de consumo
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, SE-
crETário dE ESTado da faZENda.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 16 de Novembro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 729496

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo o secretário de estado da Fazenda do Pará resolve 
ratificar o Termo de Dispensa de  Licitação  nº  027/2021 para atender as 
necessidades da Secretaria de Estado da fazenda do Pará.
Valor Global: r$ 5.430,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta reais).
Belém/Pa, 16 de Novembro de 2021
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 729498

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3256, 17 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2021/1281459-rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNa lÚcia SilVa dE oliVEira, cargo auxiliar de 
administração, Matricula nº 3245799/1, portador do cPf nº 210.827.402-
25, Suprimento de fundos no valor total de r$ 3.600,00 (Três Mil e Seis-
centos Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.39 - o.ST.P.JUrÍdica: 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de NoVEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 729560

.

.

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 3235 de 16 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor SaMUEl roSa da SilVa, nº 0808637501, aUdiTor-a, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, 
objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 2021, no pe-
ríodo de 17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho Marabá - Belém - Marabá.
Portaria Nº 3236 de 17 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  di-
árias ao servidor GilMar PErEira araUJo, nº 0520863701, MoToriSTa, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, 
objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 2021, no pe-
ríodo de 17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho Marabá - Belém -Marabá.
Portaria Nº 3237 de 17 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias a servidora GiNa SalES corrEa, nº 0591515701, aUdiTor -a, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM, obje-
tivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 2021, no período 
de 17.11.2021 á 20.11.2021, no trecho Santarém - Belém - Santarém.
Portaria Nº 3238 de 16 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias a servidora alESSaNdra aNa SUSZEK, nº 0591473001, fiScal-a, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 2021, no perí-
odo de 17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho conceição do araguaia - Pal-
mas - Belém - Palmas - conceição do araguaia.
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Portaria Nº 3190 de 17 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor daUGliSH SalES alVES, nº 0591514601, aUdiTor-a, 
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE alTaMira, 
objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 2021, no pe-
ríodo de 17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho altamira - Belém - altamira.
Portaria Nº 3268 de 17 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor WalMir liMa MiraNda, nº 0325176401, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBU-
Tária dE rEdENÇÃo, objetivo de participar do ii congresso de Gestão 
fazendária 2021, no período de 17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho Ma-
rabá - Belém - Marabá.
Portaria Nº 3267 de 17 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  diá-
rias ao servidor aNToNio do NaSciMENTo dE oliVEira, nº 0512883801, 
fiScal -c, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
rEdENÇÃo, objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 
2021, no período de 17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho Marabá - Belém 
- Marabá
Portaria Nº 3269 de 17 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor aNGElo liMa cUNHa, nº 0591573001, aUdiTor-a, 
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE rEdEN-
ÇÃo, objetivo de participar do ii congresso de Gestão fazendária 2021, no 
período de 17.11.2021 à 20.11.2021, no trecho Marabá - Belém - Marabá.
Portaria Nº3273 de 16 de novembro de 2021 autorizar 10 e 1/2  di-
árias ao servidor adilSoN PaUliNo da SilVa, nº 5418778801, aUdiTor
-a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de desempenhar atividades de fiscalização na UECOMT PONTÃO, 
no período de 05.11.2021 à  15.11.2021, no trecho conceição do araguaia 
- Pontão - conceição do araguaia.

Protocolo: 729833

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001303 de 17/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007325/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: Marinaldo dos Santos Gomes – cPf: 252.786.222-53
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001305 de 17/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007328/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: rauzemberg Pinto ferreira – cPf: 511.230.962-87
Marca: VW/Gol 1.0 MaNUal Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001307 de 17/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007272/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: Julio Soares damasceno – cPf: 012.498.942-04
Marca: cHEV/oNiX 10TaT Pr2 EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001309 de 17/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007330/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: Jair Paula farias – cPf: 071.310.462-72
Marca: fiaT/MoBi liKE 1.0 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001311 de 17/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007329/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose romulo Souza fontenele – cPf: 666.601.142-20
Marca: fiaT croNoS driVE 1.3, flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001299 de 17/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007335/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: carlos alberto Mangabeira Pereira – cPf: 081.239.002-44
Marca: VolKSWaGEN Gol 1.6 MaNUal Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001301 de 17/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007321/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: rodolfo castro ramos – cPf: 020.831.522-55
Marca: NiSSaN/KicKS S cVT adVaNcE c/PacK 1.6 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005886, de 17/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007338/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: Kleber carlos Silva dos Santos – cPf: 728.791.812-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS69G0fG405674

Portaria n.º202104005888, de 17/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007348/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: Mayko Guerreiro Teixeira – cPf: 686.086.082-00
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mf/Pas/automovel/9BWal5BZ8lP088334
Portaria n.º202104005890, de 17/11/2021 - 
Proc n.º 62021730002017/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: ana celia cardoso da Silva – cPf: 380.370.842-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3/Pas/automovel/9Bd358a7HlYJ92764
Portaria n.º202104005892, de 17/11/2021 - 
Proc n.º 22021730003506/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 rogerio de oliveira – cPf: 602.649.002-78
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE PlUS 1.5 Sd c/Pas/automovel/9BfZH54S9M8055262
Portaria n.º202104005894, de 17/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007295/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: Elielson Jose Tavares Nascimento – cPf: 319.745.702-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U8lT080736
Portaria n.º202104005896, de 17/11/2021 - Proc n.º 
2021730007331/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: Willian augusto da Silva Santos – cPf: 997.623.312-49
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE/Pas/automovel/9BrBc9f36M8120858

Protocolo: 729676
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
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. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
SEGUNda cÂMara PErMaNTENTE dE JUlGaMENTo
Em 23/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18506, aiNf nº 
812018510000323-0 , contribuinte NorTE ENErGia S/a, insc. Estadual 
nº. 15331570-9
Em 23/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18504, aiNf nº 
812018510000307-9 , contribuinte NorTE ENErGia S/a, insc. Estadual 
nº. 15331570-9
Em 23/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18444, aiNf nº 
092017510001303-1 , contribuinte diSTriBUidora dE aliMENToS ES-
TrEla do NorTE EirEli, insc. Estadual nº. 15220322-2
Em 23/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18436, aiNf nº 
032018510000095-4 , contribuinte MarTiNS aUTo PEcaS lTda ME, insc. 
Estadual nº. 15173421-6
Em 23/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18280, Proc. nº 
012020730008429-6, contribuinte a B da lUZ E carValHo coMÉrcio 
VarEJiSTa dE GáS lTda, insc. Estadual nº. 15.312006-1
Em 23/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18282, Proc. nº 
012020730008421-0, contribuinte a B da lUZ E carValHo coMÉrcio 
VarEJiSTa dE GáS lTda, insc. Estadual nº. 15.312006-1

editaL de iNtiMaÇÃo
a chefe da Secretaria Geral do Tribunal administrativo de recursos fa-
zendários – TARF, Belém-Pará, FAZ SABER que, pelo presente Edital, fica 
intimada Maria NaZarÉ dE SoUSa SaNToS, cPf. n. 581.625.852-49, nos 
termos do artigo 14, iii, da lei n. 6.182, de 30 de dezembro de 1998, da 
decisão da Segunda Câmara Permanente de Julgamento, prolatada na ses-
são realizada no dia 27/07/2021, Processo n. 012020730005370-6, auto 
de Infração e Notificação Fiscal n. 012015510006332-9, que negou conhe-
cimento ao recurso n. 18046 - Voluntário, conforme acórdão n. 7970 – 2ª 
cPJ. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é passado o 
presente EDITAL, que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado 
no lugar de costume na sede deste Tribunal. aos 16 de novembro de 2021. 
Eu, iza Meire Sales Nunes, lavrei o presente. E eu, Estela Maria dos Santos 
Silva, chefe da Secretaria Geral, conferi e subscrevi.

Protocolo: 729760
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº: 04
contrato Nº:  093/2016
objeto do contrato: Prestação de serviço especializado de impressão de 
senhas de cartões Printed oTP (Printed one Time Password), utilizados 
para autenticação na realização de transações financeiras.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 060/2016
data de assinatura do aditivo: 12.11.2021
Vigência do aditivo: 14.11.2021 a 13.11.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de Vigência, inclusão de cláusula de resci-
são contratual antecipada.
fundamento legal do aditivo: artigo 57, inciso ii, da lei n° 8.666/1993 .
Valor Total Estimado do aditivo: r$-353.836,49 (Trezentos e cinquenta e 
três mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos)
contratado: ProMofoTo coMÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda.
Endereço: Quadra QS 07 Praça 800B lote 02 loja 01,  Bairro: areal (águas claras)
cEP: 71.972-360 Brasília/df
Telefone: (61) 3401 1144
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 729630
termo aditivo Nº:  01
contrato Nº: 100/2020
objeto do contrato: contratação de serviços técnicos de auditoria inde-
pendente que abrangerá a auditoria de todas as modalidades de operações 
do BaNPará, inclusive sua responsabilidade no auxílio pós-emprego e de 
seus sistemas informatizados, os controles internos, o gerenciamento do 
risco operacional com a emissão de parecer técnico e relatórios de audito-
ria, para o período compreendido entre 01.12.2020 a 30.11.2021, quando 
então poderá ser prorrogado por períodos anuais, até completar o máximo 
de 05 exercícios sociais auditados, observadas as normas editadas pelo 
conselho Monetário Nacional, Banco central do Brasil, comissão de Valores 
Mobiliários – cVM e demais normas correlatas
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico nº 025/2020
data de assinatura do aditivo: 17.11.2021
Vigência do aditivo: 18.12.2021 a 17.12.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: art. 71da lei Nº 13.303/2016
Valor Total Estimado do aditivo: r$-800.000,00 (oitocentos mil reais)
contratado: KPMG auditores independentes
Endereço: rua arquiteto olavo redig de campos, nº 105, 6º andar Torre a
cEP:  04.711-904  São Paulo/SP
Telefone: (11) 3940-1500
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 729636

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa Nº: 040/2021
data: 11.11.2021
Valor Total: r$-0,00
objeto: doação de bens móveis.
fundamento legal: art. 538 do código civil e art. 29, inciso XVii da lei 
nº 13.303/2016.
donatária: MUSEU da cidadE dE alENQUEr - Mca
Endereço: rua rosomiro Batista, nº 445 - Bairro: centro
cEP: 68200-000  alenquer/Pa
Telefone: (93) 99156 7216
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 729620

.

.

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 148/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, 
para tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado 
abaixo:
carGo: técnico Bancário Nível Médio
PoLo ii

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

alaN rafHaEl Baia SilVa 87° av. dom Pedro ii, n° 1406 - Santa rosa - 
abaetetuba/Pa

PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

MaUricio oliVEira PaiVa 78° TV Serafim, nº 19 - Centro – São Domingos do 
araguaia/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 18 de novembro de 2021.

Protocolo: 729656
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 023/2021

resULtado FiNaL de recUrso e HoMoLoGaÇÃo sUPerior
o BaNPará S/a, por sua pregoeira e Homologação Superior, julgou iMPro-
cEdENTE o recurso da empresa alMEida BraSil coMÉrcio E iNdUSTria 
EirEli, mantendo a habilitação da empresa SErra MoBilE iNdUSTria E 
coMÉrcio lTda, como vencedora, e julgou ParcialMENTE ProcEdENTE 
os recursos interpostos pela empresa o MoVElEiro coMÉrcio E SErVi-
ÇoS EirEli, reformando a decisão anterior de habilitação da empresa alBEr-
flEX iNdUSTria dE MÓVEiS lTda do Pregão Eletrônico em epígrafe.
a convocação do licitante o MoVElEiro coMÉrcio E SErViÇoS EirEli ocor-
rerá por ata complementar em 19/11/2021 às 10h via sistema comprasnet.
Marina furtado
Pregoeira

Protocolo: 729458

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 304 – saGa/sesPa, de 17 de NoVeMBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa, no uso de suas atri-
buições legais, e
CONSIDERANDO a obrigação da Administração em fiscalizar a execução 
de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, de 
21.06.93 com suas alterações, do decreto Estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria,
coNSidEraNdo o teor da cláusula Quinta do Termo de convênio nº. 
10/2021, celebrado com a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins 
objetivando a Aquisição de uma ambulância móvel tipo A 4X4 traçada, e os 
autos do processo nº 2021/565686;
rESolVE:
designar a servidora Vanderleia Souza ferreira, matrícula n° 5897765/1, 
lotada no 11° CRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a exe-
cução do objeto do convênio supracitado, mediante a elaboração de re-
latórios de acompanhamento de execução física do objeto do convênio 
e emissão de laudo conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 
13.989/95 do Tribunal de contas do Estado do Pará – T. c. E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/
SaGa/SESPa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 729684
Portaria N° 963 de 16 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
r E S o l V E:
diSPENSar, a contar de 11/11/1979, Maria da coNSolaÇÃo ViEira 
OLIVEIRA, como Atendente para fins de regularização funcional, conforme 
processo 2017/143720.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 729923
Portaria Nº 989, de 18 de NoVeMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos dos processos 
nº 2021/618513.
rESolVE :
I – Instaurar a competente Sindicância Administrativa na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servidores: 
dalToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado do 
Pará, matrícula nº 54189959-1 e odiValdo ViaNa TaVarES, Motorista 
- matrícula nº 57205450-1, para, sob a presidência do primeiro, apurar, 
em tese, irregularidades administrativas na prestação de serviços pela em-
presa cENTral dE laUdoS E SErViÇoS lTda, sem cobertura contratual.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
EM 18 dE NoVEMBro dE 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 729933
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Portaria N° 1035 de 16 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo que na forma do artigo 199 e seguintes da lei n°5.810/94, 
é de rigor a instauração de Sindicância ou de Processo Administrativo Dis-
ciplinar, conforme o caso, sempre que autoridade tiver ciência de irregula-
ridade no serviço público;
coNSidEraNdo o disposto na Portaria/SESPa n° 433, de 11/04/2005, pu-
blicada no doE de 16/05/2005, que dispõe no seu item iii sobre a institui-
ção de Comissões Permanentes de Sindicância e Processo Administrativo 
disciplinar para cada Unidade orçamentária da SESPa;
rESolVE:
I - Constituir Comissão Permanente de Sindicância Administrativa do Hos-
pital regional de Salinópolis - HrS, Unidade orçamentária da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública, na forma abaixo estabelecida, objetivando 
proceder as apurações necessárias à elucidação de fatos irregulares com 
autoria desconhecida e/ou de condutas infracionais praticadas por servido-
res devidamente identificados na denúncia no âmbito da referida Unidade, 
designando-se para isto os servidores abaixo relacionados:
PrESidENTE:
criSTiaNE SEriQUE MoNTEiro, odontóloga, matrícula nº 57174941-1
MEMBroS:
EMErSoN SaNTiaGo MoNTEiro, agente administrativo, matrícula nº 
5808987-2
EliUdY da SilVa BraNÃo, agente administrativo, matrícula nº 5913561-1
ii - a comissão aqui instituída terá competência para proceder tanto a 
Sindicâncias Próprias ou Investigatórias como para as Impróprias, aquelas 
para apuração de fatos irregulares sem autoria conhecida e estas em que 
há a devida identificação do acusado, acompanhada da suposta falta
III - Para cada denúncia de irregularidade ocorrida no âmbito da Unidade 
orçamentária Hospital regional de Salinópolis/SESPa que deva ser apura-
da mediante instauração de Sindicância Administrativa, em uma de suas 
modalidades, será providenciado à respectiva Portaria sempre constituída 
pelos integrantes previamente designados neste ato, contendo a discrimi-
nação do fato a ser apurado ou indicação nominal do servidor acusado, neste 
caso fazendo constar o cargo ocupado, número da matrícula funcional e local 
de lotação, bem como discriminação da falta praticada em tese pelo
iV - a comissão exercerá suas atividades com absoluta independência e 
imparcialidade, procedendo dentro do devido processo legal, assegurando-
se o sigilo necessário à elucidação dos fatos, tendo suas reuniões, audiên-
cias e documentos o necessário caráter
V – a comissão Processante tem plena liberdade na colheita de provas, 
podendo examinar quaisquer documentos relacionados ao objeto da inves-
tigação, fazer vistorias in loco, promovendo ainda a tomada de depoimen-
tos, acareações, investigações e diligências cabíveis, recorrendo, quando 
necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação 
dos fatos.
VI – No caso de Sindicância Imprópria, quando há acusação formal de 
servidor, desde a primeira notificação do mesmo, deverá ser possibilitado 
o acompanhamento de todo o desenvolvimento do processo, bem como 
facultar-lhe o exame dos autos na repartição e quando solicitado por escri-
to, providenciar a entrega de cópias com despesas custeadas pelo próprio 
interessado, para apresentação de defesa e indicação de suas provas no 
prazo regulamentar, em homenagem ao princípio constitucional do contra-
ditório e da ampla
Vii – Nas hipóteses legais de suspeição ou de impedimento, poderão os 
servidores aqui designados se eximir da obrigação de participar da investi-
gação, procedendo a autoridade instauradora a substituição somente para 
determinado caso, retomando o servidor a sua função após a conclusão 
do respectivo
Viii – ocorrendo a necessidade imperativa de afastamento de um dos 
integrantes da comissão no decorrer do respectivo mandato, por uma das 
hipóteses previstas nos incisos i, ii, iii, iV, V, Vi, Vii, Viii, iX do 77 da lei 
n° 5.810/94, será providenciada imediatamente a substituição do mesmo.
iX – a comissão, na forma do §1º do art. 205 da lei 5.810/94, terá como 
secretário, servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação 
recair em um de seus membros
X – A comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus 
integrantes inclusive o secretário “ad hoc”, dispensados do ponto e de suas 
atividades habituais nos respectivos locais de lotação, de acordo com o dis-
posto no art. 208 da lei 5.810/94, toda vês que estiverem desenvolvendo 
as atribuições inerentes a essa atividade
Xi – o mandato da comissão aqui instituída será no Maximo de 02 (dois) 
anos, a contar da data da publicação da mesma no doE, vedada a recon-
dução de sua totalidade no período subseqüente.
Xii - Esta Portaria entra em vigor a contar de 20.11.21, revogando-se as 
disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 729561

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 053/sesPa/2021.

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comu-
nica aos interessados no PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 053/SESPa/2021, 
cujo objeto é o registro de Preços para eventual e futura aquisição de 
medicamentos de saúde mental, para atender aos pacientes da Superin-
tendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSiPE), por um 
período de 12 (doze) meses, que estava com abertura marcada para o 

dia 30/09/2021 às 09h00min (Horário de Brasília) no site: Portal de com-
pras do Governo federal – UaSG: 925856, que o mesmo será aberto dia 
01/12/2021 às 09h00min, por necessidade de retificação do descritivo do 
item 11 do anexo i-a do Termo de referência. outrossim, informamos que 
o novo edital com a devida retificação encontra-se disponível no sistema 
comprasnet.
Belém (Pa), 17 de novembro de 2021.
JoVEliNa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 729527

FÉrias
.

Portaria N.º 1.477 de 17 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora carla 
BicalHo dE oliVEira, id. funcional nº 57234874/1, ocupante do cargo 
de Enfermeiro lotada no Hospital regional de Tucuruí de 03 de Janeiro 
de 2022 a 01 de fevereiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 
27.12.2014 a 26.12.2015, conforme Parecer Jurídico constante no proces-
so nº 2020/866602.
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: 729698
Portaria N° 1.478 de 17 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 2021/678665
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 08 (oito) dias de férias regulamentares, a servidora 
NEila SilNa corrEa liMa, matricula nº 5915679-2, lotada na divisão de 
Prestação de contas, no período de 03.01.2022 a 10.01.2022, referente 
ao período aquisitivo de 08 de Janeiro de 2020 a 07 de Janeiro de 2021, 
interrompidas através da PorTaria Nº 811 /24.06.2021, publicada no 
doE nº 34.621/25.06.2021.
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 17.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 729723
eXcLUsÃo de PUBLicaÇÃo
EXclUir, a Portaria individual de ferias nº 1.471/ 16.11.2021, publicado 
no doE n°.34.768 /17.11.2021, o nome da servidora arMiNda Socorro 
BaTiSTa do coUTo, id. funcional nº 57195458/1, no período de 03 de Ja-
neiro de 2022 a 16 de Janeiro 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, 17.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 729390
Portaria N° 1.476 de 17 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 13 (treze) 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 15.01.2022, referente ao período aquisitivo de 10 de Março de 2019 
a 09 de Março de 2020, interrompidas através da PorTaria Nº 1.281 
/10.12.2020, publicada no doE nº 34.433/11.12.2020.
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 17.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 729393

Portaria Nº 1039 de 17 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 
estabelecidas na constituição Estadual e na legislação vigente do Sistema 
Único de Saúde;
coNSidEraNdo a lei nº 400, de 30 de agosto de 1951, que dispõe sobre 
a organização das Secretarias do Estado do Pará e o decreto Estadual nº 
2.235, de 16 de julho de 1997, publicado no doE nº 28.508/18.07/1997;
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regularida-
de e o seu aperfeiçoamento velando pela observância dos princípios pre-
vistos no artigo 37 da constituição da republica;
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rESolVE:
1) Criar no âmbito organizacional interno da SESPA, sem impacto finan-
ceiro, o Núcleo de Informação em Vigilância em Saúde (NIVS), unidade 
responsável pela gestão dos bancos de dados da vigilância em saúde e 
elaboração de estudos epidemiológicos. 
2) O NIVS ficará vinculado à Diretoria de Vigilânica em Saúde; 
3) O Departamento de Estudos Epidemiológicos (DEE) ficará diretamente 
vinculado ao NiVS;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 17 de novembro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Portaria Nº 1040 de 17 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 
estabelecidas na constituição Estadual e na legislação vigente do Sistema 
Único de Saúde;
coNSidEraNdo a lei nº 400, de 30 de agosto de 1951, que dispõe sobre 
a organização das Secretarias do Estado do Pará e o decreto Estadual nº 
2.235, de 16 de julho de 1997, publicado no doE nº 28.508/18.07/1997;
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regularida-
de e o seu aperfeiçoamento velando pela observância dos princípios pre-
vistos no artigo 37 da constituição da republica;
rESolVE:
Criar no âmbito organizacional interno da SESPA, sem impacto financeiro:
1) O Departamento de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador (DI-
VaST), unidade responsável pela gestão e promoção das políticas públicas 
estaduais em vigilância ambiental e saúde do trabalhador, e;
2) A Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), unidade que 
será responsável pela gestão e promoção das políticas públicas estaduais 
em saúde do trabalhador;
3) O DIVAST ficará vinculado à Diretoria de Vigilânica em Saúde; 
4) A Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e a Divisão de 
Vigilância Ambiental (VISAMB) ficam direntamente vinculados ao DIVAST;
5) o centro de referência Estadual em Saúde do Trabalhador (cErEST/Pa) 
fica diretamente vinculado à VISAT;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 17 de novembro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 729974

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 706 de 17 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) JoSE lUiS PErEira corrEa matrícula 5909020-1 
cargo fiScal ESTadUal aGroPEcUario com lotação no (a) dVS-1°crS 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 15.10.16 a 
14.10.19.
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: 17.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729446
Portaria Nº. 707 de 17 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) HElENa lUcia NoGUEira, matrícula 100102-1 cargo de 
ENfErMEira regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) 
no (a) UMS JUrUNaS 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 02.05.04 a 01.05.07.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 04.05.21 a 02.07.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Portaria Nº. 708 de 17 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) HElENa lUcia NoGUEira, matrícula 100102-1 cargo de 
ENfErMEira regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) 
no (a) UMS JUrUNaS 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 02.05.07 a 01.05.10.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.07.21 a 31.08.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa
Portaria Nº. 709 de 17 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) HElENa lUcia NoGUEira, matrícula 100102-1 cargo de 
ENfErMEira regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) 
no (a) UMS JUrUNaS 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 02.05.10 a 01.05.13.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.21 a 30.10.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa
Portaria Nº. 710 de 17 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) HElENa lUcia NoGUEira, matrícula 100102-1 cargo de 
ENfErMEira regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) 
no (a) UMS JUrUNaS 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 02.05.13 a 01.05.16.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 31.10.21 a 29.12.21 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa
Portaria Nº. 711 de 17 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) HElENa lUcia NoGUEira, matrícula 100102-1 cargo de 
ENfErMEira regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) 
no (a) UMS JUrUNaS 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 02.05.16 a 01.05.19.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 30.12.21 a 27.02.22 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 729519

.

.

coNtrato
.

contrato n°: 22
Exercício: 2021
Processo n°: 2020/631076
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM EScolHa da ProPoSTa MaiS 
VaNTaJoSa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo Para aÇÕES 
dE oficiNa orToPÉdica da UrE MarcEllo caNdia UNidadE PErTEN-
cENTE ao 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE / SESPa, (Por UM PErÍodo 
dE 12 MESES).
Valor Total: r$ 475.831,92 (quatrocentos e setenta e cinco mil oitocentos 
e trinta e um real e noventa e dois centavos).
data da assinatura: 12/11/2021
Vigência: 12/11/2021 à 12/11/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
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licitação n°: 22/2021
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0132
origem do recurso: fEdEral
contratado: J & l diSTricoN lTda ME
cNPJ: 23.724.296/0001-99
Endereço: aV. SENador lEMoS , 2349 Sala 110 alToS
TElEfoNE : (91) 3015-8108
E-Mail: JldiSTricoN@HoTMail.coM
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 729792

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
Número/ano: 24/2021
Processo n°/ano: 2021/836044
objeto: aQUiSiÇÃo dE aliMENToS PErEcÍVEiS, HorTifrUTiGraNJEi-
roS, PolPa dE frUTaS, SEMiPErEcÍVEiS Para o 1º crS E UNidadES dE 
aBraNGÊNcia (caPS: GrÃo Pará, icoaraci, aMaZÔNia, MaraJoara 
adiii e rENaScEr; aBriGo JoÃo PaUlo ii; alMoXarifado/1ºcrS; ES-
criTÓrio/1º crS; UBS PEdrEira; rTP (ciaSPa); UaaT/HiV/aidS; UrE 
diPE, UrE MarcEllo cÂNdia, UrE dEMÉTrio MEdrado, UrE MaTErNo 
iNfaNTil, UrE PrESidENTE VarGaS e UrE rEdUTo; rESidÊNciaS TE-
raPÊUTicaS i, ii e iii) Para UM PErÍodo dE 12 (doZE) MESES UNida-
dES dE aBraNGÊNcia do 1º crS/SESPa.
Entrega do Edital: WWW.coMPraSGoVErNaMENTaiS.GoV.Br
observação: dÚVidaS E ESclarEciMENToS aTraVES do E-Mail: lici-
Tacao1crS@oUTlooK.coM
responsável pelo certame: dUciVal da SilVa BriTo
local de abertura: WWW.coMPraSNET.GoV.Br
data da abertura: 01/12/2021
Hora da abertura: 09 H (Horário dE BraSÍlia)
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 013200000/0332
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor 1º crS/SESPa

Protocolo: 729866

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 582/2021 – 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: diárias aos Servidor(a):
51025269/1 / rUTH Maria oliVEira cardoSo (Enfermeira) / 06 meias 
diárias (deslocamento) / no período de 22 a 25/11 e de 01 a 03/12/2021
5957443/1 / Maria caroliNE  BarroS dE MaToS (Enfermeira) / 
06 meias diárias (deslocamento) / no período de 22 a 25/11 e de 01 a 
03/12/2021
57194336/1 fáTiMaS caroliNa doS SaNToS corrÊa (ag. administra-
tivo) / 06 meias diárias (deslocamento) / no período de 22 a 25/11 e de 
01 a 03/12/2021
57173285/1 / ilSoN JoÃo Maia da coSTa (motorista) / 06 meias diárias 
(deslocamento) / no período de 22 a 25/11 e de 01 a 03/12/2021
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s):aNaNiNdEUa e BENEVidES-Pa
objetivo: Participar de ação de apoio aos municípios da área do 1°crS/
SESPA, para aplicação de teste rápido de HIV, HB, HC e Sífilis, realizar 
treinamento nas unidades de ananindeua e Benevides.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 729425

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 051/2021 –17.11.2021 - coNceder
Nome: GEorGETE do Socorro coSTa dE araÚJo
Matricula: 721123-1 cargo: agente de Portaria
lotação: U.E.c. PraTa  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 13.06.2015 a 12.06.2018
Período: 03.01.2022 a 01.02.2022 (30) Trinta dias.
Portaria nº 052/2021 –17.11.2021 - coNceder
Nome: roSiaNE dE NaZarÉ SilVa dE SoUZa
Matricula: 5166543-2 cargo: Enfermeiro
lotação: 3ºcrS  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo:19.05.2017a 18.05.2020
Período: 03.01.2022 a 01.02.2022 (30) Trinta dias.
Portaria nº 053/2021 –17.11.2021 - coNceder
Nome: alBa Socorro doS SaNToS araNHa
Matricula: 5118000-1 cargo: agente de Saúde
lotação: U.E.c. PraTa  GEP: Estatutário Não Estável
aquisitivo:30.03.2011 a 29.03.2014
Período: 03.01.2022 a 01.02.2022 (30) Trinta dias.
Portaria nº 054/2021 –17.11.2021 - coNceder
Nome: WaldocElYS PErEira MaNoS MoraES
Matricula:57206406-1 cargo: Motorista
lotação: 3ºcrS  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo:20.10.2008 a 19.10.2011
Período: 03.01.2022 a 01.02.2022 (30) Trinta dias.
Portaria nº 055/2021 –17.11.2021 - deterNiMar
Nome: lUciaNa do Socorro NEVES dUarTE
Matricula: 57190872-1
cargo: agente administrativo
lotação: 3º crS  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 05.11.10 a 04.11.13
Período: 03.01.2022 a 01.02.2022 (30) trinta dias
Portaria nº 056/2021 –17.11.2021 - coNceder
Nome: Zolia HUNGria dE aMoriM BorGES
Matricula: 57190898-1  cargo: agente administrativo
lotação: 3ºcrS  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo:29.10.2010a 28.10.2013
Período: 03.01.2022 a 01.02.2022 (30) Trinta dias.
Portaria nº 057/2021 –17.11.2021 - coNceder
Nome: JaKiE rElMa dE liMa MoraES
Matricula: 54194071-1  cargo: Técnico Patologia clínica
lotação: 3ºcrS  GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo:29.09.2011 a 28.09.2014
Período: 17.01.2022 a 15.02.2022 (30) Trinta dias.

Protocolo: 729516

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 945 de diárias de 17/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão participar da conferência Munici-
pal de Saúde de São João da Ponta e proferir palestras.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta - Pa-Brasil | Período: 26/11/2021 | Nº de di-
árias: meia diária.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 729388
Portaria Nº 944 de diárias de 17/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão participar da conferência Muni-
cipal de Saúde de São João da Ponta.
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origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta - Pa-Brasil | Período: 25/11/2021 | Nº de di-
árias: meia diária.
Servidor: Sergio da costa carvalho
cPf: 104.639.682-04
Matrícula: 1036585
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 729386
Portaria Nº 940 de diárias de 17/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da reunião ordinária da cir METroPoliTaNa iii.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São Miguel do Guamá - Pa-Brasil | Período: 24/11/2021 | Nº de 
diárias: meia diária.
Servidores: Mário Moraes chermont filho | cPf: 663.815.334-15 | Matrí-
cula: 5912309-2  | cargo: diretor.
rejani do socorro Moreira da Silva | cPf: 126.171.482-20 | Matrícula: 
3218406-2 | cargo: Psicóloga.
andréia ferreira dos Santos Botelho | cPf: 603.856.692-91 | Matrícula: 
57197210 | cargo: fonoaudióloga.
rita de cássia da Silva Paiva | cPf: 210.841.142-91 | Matrícula: 54186174-
2 | cargo: agente administrativo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 729376
Portaria Nº 941 de diárias de 17/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar da reunião ordinária da 
cir METroPoliTaNa iii, no município de São Miguel do Guamá.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São Miguel do Guamá - Pa-Brasil | Período: 24/11/2021 | 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: 729378
Portaria Nº 942 de diárias de 17/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da conferência Municipal de Saúde de São João da 
Ponta e proferir Palestra durante o evento.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta - Pa-Brasil | Período: 25 e 26/11/2021 | Nº de 
diárias: duas meias diárias.
Servidoras: rejani do socorro Moreira da Silva | cPf: 126.171.482-20 | 
Matrícula: 3218406-2 | cargo: Psicóloga.
ana Paula Nogueira de Souza | cPf: 147.337.652-15 | Matrícula: 5234018-
2 | cargo: Enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 729381
Portaria Nº 943 de diárias de 17/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da abertura da conferência Municipal de Saúde do mu-
nicípio de São João da Ponta.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta - Pa-Brasil | Período: 25 /11/2021 | Nº de 
diárias: meia diária.
Servidor: Mário Moraes chermont filho | cPf: 663.815.332-34 | Matrícula: 
5912309-2 | cargo: diretor.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 729383

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 367 de 17/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS coM GESTorES 
MUNiciPaiS.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40.
PErÍodo: 29/11 a 03/12/2021.

QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa, UliaNoPoliS-Pa E ParaGoMiNaS-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 729571

Portaria Nº 364 de 16/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar da 9ª coNfErÊNcia MUNiciPal dE SaÚdE.
PErÍodo: 25 E 26/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal
adiNaldo doS SaNToS QUarESMa 52302502 aG. dE arTES PráTicaS

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 729595

Portaria Nº 365 de 16/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para ParTiciPar da 9ª coNfErÊN-
cia MUNiciPal dE SaÚdE.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89
PErÍodo: 25 E 26/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 729597

Portaria Nº 349 de 05/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo adiMiNiSTraTiVa JUNTo ao GaBi-
NETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE PolÍTicaS dE SaÚdE Na 
SESPa/NiVEl cENTral.
PErÍodo: 08/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
SHirlEY ViViaNE NaTo 59533341 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 729600

Portaria Nº 348 de 05/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÕES adiMiNiSTraTiVaS Para oBTEr 
oriENTaÇÕES QUaNTo ao 5ºcrS/SESPa.
PErÍodo: 10 a 12/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
SHirlEY ViViaNE NaTo 59533341 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 729601

Portaria Nº 366 de 17/11/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar ViSTa TEcNica Na SEcrETaria dE SaUdE Para 
SUPErVioNar, acoMPaNHar E aUXiliar Na aliMENTacao do SiSTEMa 
diGiSUS.
PErÍodo: 17 a 18/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Maria dE NaZarE oliVEira E SoUZa 51450311 aUX. dE SaÚdE

aNToNia cEcÍlia dE SoUZa liMa 5896306 aG. adMiNiSTraTiVo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 729444
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 064 de 17 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 a servidora Viviane dos Santos Viana de almeida, cargo: Nutri-
cionista, Matrícula nº 5853966-2, para responder pela Divisão de Vigilância 
em Saúde do 7ºcrS/SESPa,
pelo período de 17/11 a 26/11/2021, sem ônus para a administração Pú-
blica.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 729775

.

.

errata
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo - errata
coNtrato: 1/2021

diSPENSa: 1/2021 
ProcESSo: PaE- 2021/920979/ 7º crS/SESPa
coNTraTaNTE: 7º centro regional de Saúde, cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: Plínio Espíndola abdon, cPf: 569.024.092-34
ENdErEÇo: TV. Sanches de oliveira nº 389, centro- afuá/Pa. cEP: 68.890-
000.
oBJETo: a locação do Barco B/N Bebé abdon por 10 (dez) dias por mês, 
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, embarcação com capa-
cidade para 12 pessoas, adequada as normas de navegação e segurança, 
de propriedade do locador, para o desenvolvimento da ação de força-
tarefa integrada com a coordenação Estadual da Malária nos municípios de 
fronteiras, afuá, chaves, anajás e Breves no combate à Malária falciparum 
ou maligna.
onde se lê:
  a locação do Barco B/N Bebé abdon por 10 (dez) dias por mês, agosto, 
setembro, outubro, novembro e dezembro.
Leia-se:
  a locação do Barco B/N Bebé abdon por 10 (dez) dias por mês, agosto, 
setembro e outubro.
fUNdaMENTo: art. 24, inciso ii da lei nº. 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 26/08/2021
ViGÊNcia: 26/08/2021 a 31/12/2021
Valor Mensal: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Valor Total: r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
onde se lê:
  ViGÊNcia: 26/08/2021 a 31/12/2021
Leia-se:
  ViGÊNcia: 26/08/2021 a 31/10/2021
onde se lê:
  Valor ToTal: r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Leia-se:
  Valor ToTal: r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
EXErcÍcio: 2021
orÇaMENTo:
Programa de Trabalho:  Natureza da despesa:  fonte:
10305150783020000  339033 0149001435
ordENador: Valdinei Silva Teixeira Júnior

Protocolo: 729491

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 348 de 17 de NoVeMBro de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
MiGUEl SaNToS loBaTo rodriGUES – GUarda dE ENdEMiaS- Mat. 
0502499
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302 0103000000 339033  280,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Muaná.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 729725
Portaria: 354 de 17 de NoVeMBro de 2021

Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
faBÍola PaiVa riBEiro – MÉdica VETEriNária - Mat. 57197952/1/
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302 0103000000 339033  270,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de chaves.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Portaria: 351 de 17 de NoVeMBro de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
riTa dE cáSSia PaMPloNa BElTrÃo – TÉcNica dE SaÚdE- Mat. 
5082250/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000 339033  280,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para os municípios de Salvaterra e Soure.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 729921
Portaria: 344 de 17 de NoVeMBro de 2021

Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
TaiSa dE NaZarÉ VaScoNcEloS VilHENa – aGENTE dE arTES PráTi-
caS - Mat. 54184591/2
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908881  0103000000 339033  2.000,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de chaves.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 729555

.

.

diÁria
.

Portaria N° 349 de 17 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia  Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 24/11/2021 a 08/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
502499 / MiGUEl SaNToS loBaTo rodriGUES / 252.674.692-20
oBJETiVo: lEVaNTaMENTo ENToMolÓGico, caPTUra dE flEBoToMÍ-
NEo (TraNSMiSSor dE lEiSHMaNioSE TEGUMENTar E ViScEral).
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 350 de 17 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia  Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 24/11/2021 a 08/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502627 / EdSoN riBEiro da SilVa / 199.376.522-00
oBJETiVo: lEVaNTaMENTo ENToMolÓGico, caPTUra dE flEBoToMÍ-
NEo (TraNSMiSSor dE lEiSHMaNioSE TEGUMENTar E ViScEral).
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 729717
Portaria N° 352 de 17 de NoVeMBro de 2021

NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia  Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 06/12/2021 a 17/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
50822501 / riTa dE caSSia PaMPloNa BElTrÃo / 207.271.602-06
oBJETiVo: MoNiToraMENTo doS ProGraMaS dE ViGilÂNcia EPidE-
MiolÓGica - TUBErcUloSE E HaNSENÍaSENÍaSE NoS MUNicÍPioS dE 
SalVaTErra E SoUrE.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 353 de 17 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 11 diárias e meia  Valor: r$ 2.729,87
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 06/12/2021 a 17/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955648/1 / ÂNdrEa WilMa da PoNTE fErrEira / 012.950.652-40
oBJETiVo: MoNiToraMENTo doS ProGraMaS dE ViGilÂNcia EPidE-
MiolÓGica - TUBErcUloSE E HaNSENÍaSENÍaSE NoS MUNicÍPioS dE 
SalVaTErra E SoUrE.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 355 de 17 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 03/12/2021 a 12/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571979521 / faBiola PaiVa riBEiro / 616.324.652-72
oBJETiVo: rEaliZar a aTiVidadE dE coNTrolE E caPTUra dE QUi-
rÓPTEroS EM ProPriEdadES da ZoNa rUral do MUNicÍPio E oNdE 
Há rEGiSTro dE aGrESSÃo Por MorcEGoS EM aNiMaiS. ESTa aTiVi-
dadE foi iNiciada EM MarÇo dESTE aNo E ESTá SENdo rEaliZada 
EM ParcEria coM o GT ZooNoSES E faZ ParTE do PlaNo ESTadUal 
dE PrEVENÇÃo da raiVa HUMaNa E coNTrolE da raiVa aNiMal do 7° 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE (aNEXo)
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 729914
Portaria N° 345 de 17 de NoVeMBro de 2021

NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia  Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 07/12/2021 a 20/12/2021
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
54184591 / TaiSa dE NaZarÉ VaScoNcEloS VilHENa / 639.598.522-15
oBJETiVo: acoMPaNHar a SUPErViSÃo doS ProGraMaS VSPEa, Vi-
GiSolo, ViGiáGUa, NoTificaÇÃo dE dda E diSPENSaÇÃo dE HiPo-
cloriTo dE SÓdio, Para oS TÉcNicoS MUNiciPaiS, Por ParTE da 
coordENaÇÃo dE ViGilÂNcia EM SaÚdE aMBiENTal, EQUiPE TÉcNica 
da ViSaMB/ 7ºcrS E rEaliZar SUPErViSÃo do Mdda.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 346 de 17 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia  Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 07/12/2021 a 20/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572076011 / aNdErSoN coSTa GoES / 410.557.132-04
oBJETiVo: acoMPaNHar a SUPErViSÃo doS ProGraMaS VSPEa, Vi-
GiSolo, ViGiáGUa, NoTificaÇÃo dE dda E diSPENSaÇÃo dE HiPo-
cloriTo dE SÓdio, Para oS TÉcNicoS MUNiciPaiS, Por ParTE da 
coordENaÇÃo dE ViGilÂNcia EM SaÚdE aMBiENTal, EQUiPE TÉcNica 
da ViSaMB/ 7ºcrS E rEaliZar SUPErViSÃo do Mdda.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 347 de 17 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia  Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 07/12/2021 a 20/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541913851 / laUdiNaldo GoNÇalVES NUNES / 608.863.742-00
oBJETiVo: acoMPaNHar a SUPErViSÃo, aPoio TÉcNico, doS ProGra-
MaS VSPEa, ViGiSolo, ViGiáGUa, SUPErViSÃo dE Mdda, rEaliZar a 
SUPErViSÃo daS iH’S, SUPErViSÃo daS dTHa’S, alÉM acoMPaNHa-
MENTo dE colETaS dE aMoSTraS dE áGUa Para coNSUMo HUMaNo 
E SUPErViSÃo daS carGaS dE HiPocloriTo dE SÓdio a 2,5% diS-
PENSadaS a coordENaÇÃo MUNiciPal dE ViGilÂNcia EM SaÚdE aM-
BiENTal
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 729559
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 10 de 16 de NoVeMBro de 2021
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG  de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo o teor do Processo Nº 2021/1235079
rESolVE:
EXclUir a servidora Mara cristiany rodrigues Spínola. cPf: 757.056.052-34.
Matrícula: 58972741. cargo: Enfermeira; da PorTaria Nº 332 de 28 
de outubro de 2021, 34.757 dE 05 dE NoVEMBro 2021, protocolo n° 
724360, referente à concessão de diárias para o Município de Placas /
Pa – Brasil. Período: 13/12/2021 a 17/12/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro 
diárias e meia).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eraldo Guilherme dos Santos Sá
diretor interino do 9° centro regional de Saúde

Protocolo: 729413

diÁria
.

Portaria Nº365 de 12 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Realizar descentralização de teste rápido para HIV, Sífilis, Hepati-
te B e c e SiSloG-laB e na oportunidade realizar monitoramento de Teste 
rápido nas UBSs.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Prainha/ Pa – Brasil
Período: 06/12/2021/ a 10/12/2021 N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidores:
Servidora:
Josie Giceli da Silva Vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
iana Socorro Benzaquem Guilherme
cPf: 753.090.092-72.
Matrícula: 73504308/1
cargo: Técnico Enfermagem
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 729739

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 062 de 17 de NoVeMBro de 2021
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo Suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado.
 

NoME carGo MaTricUla cPf
Joelma fernandes Sarmento Enfermeira 55585809/1 287.158.702-78

Projeto atividade Natureza da 
despesa fonte Valores

4120008338 3390-39 0103000000 3.473,00
ToTal da dESPESa 3.473,00

irlaNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa
PorTaria Nº 1.650/2020-ccG

Protocolo: 729873
Portaria Nº 063 de 17 de NoVeMBro de 2021

o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo Suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado.
 

NoME carGo MaTricUla cPf
Zelinda lima Moraes Enfermeira 57175050/1 396.339.422-68

Projeto atividade Natureza da 
despesa fonte Valores

4120008338 3390-39 0103000000 6.945,00
ToTal da dESPESa 6.945,00

irlaNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa

Portaria Nº 1.650/2020-ccG
Protocolo: 729876

.

.

coNtrato
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo da cotaÇÃo eLetrÔNica 

Nº 010/2021- 11º - crs
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como a manifestação favorável do setor de controle interno/SES-
Pa, que opinou pelo prosseguimento do certame, HoMoloGo a cotação 
Eletrônica nº 0102021 – 11º - crS, no valor total de r$ r$ 6.096,00 (seis 
mil e noventa e seis reais)
objeto: aquisição de aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 
BTUs, tipo Split, tensão 220 volts para atender a demanda do 11º centro 
regional de Saúde.
EMPrESa VENcEdora: SHEKiNaH PErfEcT BUSiNESS lTda - cNPJ 
17.120.121/0001-70, foi a vencedora do certame pelo critério de menor 
preço global.
Valor total cotação Eletrônica nº 010/2021- 11º - crS: r$ r$ 6.096,00 
(seis mil e noventa e seis reais).
Irlândia da Silva Galvão
diretora do 11º - crS - SESPa

Protocolo: 729591
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eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 004/2021

ProcESSo: 2021/1215555
diSPENSa dE liciTaÇÃo
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/11º crS/SESPa.
coNTraTada: So frio ar coNdicioNadoS
cNPJ: 35.110.221/0001-05
oBJETo: contratação de empresa especializada para realização de manu-
tenção preventiva e corretiva com reposição de peças, limpeza e calibra-
ções 04 (quatro) Freezeres, pertencente ao setor da Divisão de Vigilância 
em Saúde dVS do 11º crS - MaraBa (SESPa)
Valor: r$ 5.500,00, (cinco mil e quinhentos reais)
responsável pelo acompanhamento: Maria assunção da rocha Machado - 
Matrícula: 57206544-1
doTaÇÃo orÇaMENTária:
atividade: 1040008302
Elemento de despesa: 3390-39
fonte: 0149001435
ViGÊNcia: ParcEla ÚNica
ORDENADOR (A) DE DESPESA: Irlândia  da Silva Galvão

Protocolo: 729837

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

*republicada por ter saído incorreta no doE Nº 34.768/17.11.2021*
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: 5,5 (cinco 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: 729838
torNar seM eFeito

Portaria Nº 630 de 17 de aGosto de 2021.
Tornar Sem Efeito a PorTaria Nº 619/12.11.2021, publicada no doE nº 
34.766/16.11.2021, abaixo especificada.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 16.11.2021.
Nº de diárias: 1/2 (meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: conduzir técnicos da doca que irão realizar auditoria no HrPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício - PorTaria Nº 351/20.05.2021.

Protocolo: 729842
Portaria Nº 632 de 17 de aGosto de 2021.

Nome: daiana ferreira Sobrinho.
cargo: Psicóloga.
Matrícula/Siape: 5897798-1.
cPf: 822.238.662-04.
Nome: antônia rosileide Mariano de Souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Período: 22 a 26.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: realizar monitoramento nos indicadores do programa Previne 
Brasil.
Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 729870
Portaria Nº 631 de 17 de aGosto de 2021.

Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.

Período: 17 a 19.11.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
Objetivo: conduzir técnicos da divisão Vigilância em Saúde.
Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 729853

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 782/2021 – GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
nº. 34.461 de 15/01/2021;
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 88 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o n° 4963.
rESolVE:
i - coNcEdEr a servidora aNGElica NaVaS PErEira PalHETa, id. fun-
cional nº 54180034/3 ocupante do cargo de assistente administrativo, lo-
tada no(a) assessoria de Planejamento Estratégico, 180 (cento e oitenta) 
dias de licença à maternidade, no período de 20 de outubro de 2021 a 17 
de abril de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 20 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em,10 de novembro de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 729417

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 117/2019-HoL
data assinatura:02/12/2021
Processo nº: 2021/902808
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 02/12/2021 a 01/12/2022
Valor Total do aditivo: de r$ 17.621,65 (dezessete mil seiscentos e sessen-
ta e um reais e sessenta e cinco centavos)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado Pro-rad coNSUlTorES EM radioProTEÇÃo S/S lTda
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral – Em exercício

Protocolo: 729837

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°174/2021 – HoL

SrP Nº 061/2021
objeto: aquisição de material técnico
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, 17 de novembro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 729907

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 795/2021-GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola EM EXErcÍcio, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 794/2021- 
GaB/dG/Hol de 14/11/2021, publicada no doE n° 34.768 de 17/11/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/1287723 de 
11/11/2021.
rESolVE:
rEVoGar, a partir de 29/10/2021 os termos da PorTaria Nº 178/2018- 
GAB/DG/HOL de 06/03/2018, que concedeu Gratificação de Tempo 
integral- GTi, ao servidor iVoNildo SEaBra lEdo, agente administrativo, 
matrícula n° 57194317/1.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de novembro de 2021.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol em Exercício

Protocolo: 729581
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recoNHeciMeNto de desPesa
interessado: aNa cláUdia fErrEira do VallE
Processo nº 2021/334434
Valor: e r$ 13.800,33 (treze mil oitocentos reais e trinta e três centavos)
Justificativa: o valor de R$ 13.800,33, para pagamento de Verbas Rescisó-
rias em decorrência do
falecimento do servidor ricardo loUrEiro do VallE, falecido em 
11/03/2021.
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.11 fonte: 0103. ação: 
231696
ordENador dE dESPESa: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 729881
recoNHeciMeNto de desPesa

interessado: HoSPiTal oPHir loYola (PaE)
Processo nº 2021/630518
Valor: r$ 3.116,32
Justificativa: o valor de R$ 3.116,32 (três mil, cento e dezesseis reais 
e trinta e dois centavos), para pagamento de 10 (dez) dias trabalhados 
do mês de junho de 2021 da servidora raiMUNda lUiZa riBEiro doS 
SaNToS, aposentada em 01/06/2021, como reconhecimento de despesa, 
conforme descriminado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.04. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 2.327,02
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.16. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 22,65
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.46. fonte: 0103. ação: 
231690– r$ 766,65
ordenador de despesa: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 729416
recoNHeciMeNto de desPesa eM dea

interessado: HoSPiTal oPHir loYola (PaE)
Processo nº 2019/226908
Valor: r$ 6.988,27
Justificativa: o valor de R$ 6.988,27 (seis mil, novecentos e oitenta e oito 
reais e vinte e sete centavos), para pagamento de verbas retroativas de 
abono de permanência (2018/2021) da servidora SElMa Maria doS SaN-
ToS fariaS NaZarENo, aposentada em 01/04/2021, como reconheci-
mento de despesa de Exercício anterior/dEa, conforme descriminado 
abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. fonte: 0103. ação: 
231696 – r$ 6.988,27
ordenador de despesa: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 729382
..

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
Servidor (a): ElZa TriNdadE
id. fUNcioNal: 5824117/3
Término de Vinculo: 01/12/2021
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: Técnico de Enfermagem
PaE: 2021/1258616
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 11 de NoVEMBro de 2021.

Protocolo: 729654

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
Servidor (a): GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE
id. fUNcioNal: 54184212/4
Término de Vinculo: 01/12/2021
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: Enfermeiro
PaE: 2021/1265274
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 11 de NoVEMBro de 2021.

Protocolo: 729649
eXtrato de terMo de distrato

Servidor (a): MaXlEY fiEl doS SaNToS
id. fUNcioNal: 5939744/3
Término de Vinculo: 01/12/2021
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: o PrESidENTE No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: Técnico de Enfermagem
PaE: 2021/854772
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 11 de NoVEMBro de 2021.

Protocolo: 729646

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1055/2021 – caPe/GP/FscMP, 
de 16 de NoVeMBro de 2021.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1296229;
rESolVE:
dESiGNar, o servidor VicTor MaTHEUS SilVa MaUES, id. funcional nº 
5917752/3, para responder pela coordenação de desenvolvimento de Pes-
soal - cEdP desta fundação, a contar de 01/11/2021, até ulterior delibe-
ração.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 729643

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 726363, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.761 de 10/11/2021

oNde se LÊ: 1.1-O presente Termo Aditivo tem por finalidade a reno-
vação do prazo contratual estabelecido no contrato supramencionado, 
pelo período compreendido entre 04/11/2021 e 03/11/2022, bem como 
o reajuste de valor conforme a variação do índice iPca no percentual de 
10,246380%, consoante dispõe respectivamente o artigo 57, inciso ii, e 
artigo 55, inciso iii, da lei federal n.º 8.666/93, cujo objeto é contrata-
ção 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.
Leia-se: 1.1-O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação 
do prazo contratual estabelecido no contrato supramencionado, pelo pe-
ríodo compreendido entre 04/11/2021 e 03/11/2022, bem como o re-
ajuste de valor conforme a variação do índice iPca no percentual de 
10,246380%, consoante dispõe respectivamente o artigo 57, inciso ii, c/c 
artigo 65, inciso i, alínea “b” e §1º, da lei federal n.º 8.666/93, cujo ob-
jeto é contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de 
análise com Emissão de laudo da Qualidade do ar em ambientes climati-
zados de uso Público e coletivo.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 729936
errata

Portaria Nº 968/2021 – caPe/GP/FscMPa, PUBLicada No doe 
Nº 34.744 de 22/10/2021. referente às férias do (a) servidor (a) 
ETiaNY ViEira dE aSSiS PiNTo , Enfermeira, Matrícula Nº 54195265/1;
oNde se LÊ: PErÍodo 18/12/2021 a 16/01/2022;
Leia-se: PErÍodo 16/12/2021 a 14/01/2022;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 729950

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 4
coNtrato Nº 187/2020

data assinatura: 29/10/2021
E-Protocolo nº 2020/68558
objeto: o presente Termo aditivo tem como objeto a rETificaÇÃo do ano 
do Pregão Eletrônico informado no 1º e 3º Termo aditivo ao contrato nº 
187/2020, passando a ter a seguinte redação:
aonde se lê “PrEGÃo ElETrÔNico Nº 008/2018/fScMP”
leia-se: “PrEGÃo ElETrÔNico Nº 008/2020/fScMP”.
contratada: NorTE SErViÇoS dE MÃo dE oBra EirEli, cNPJ nº 
14.991.257/0001-67
Endereço: Vila armando furtado, 33, Bairro do Marco, Belém/Pa, 
cEP: 66087-240, telefone: (91) 3038-5866
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 729655

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 174/2021
Pae Nº 2021/865208

data: 17/11/2021
Valor: r$25.128,00
objeto: aquisição emergencial de MaTErial dE coNSUMo (ESPEcUlo 
dEScarTaVEl VaGiNal, BolSa dE coloSToMia SiMPlES E colETor dE 
UriNa EM PlaSTico - SiSTEMa aBErTo) - fracaSSadoS Na liciTaÇÃo 
PE Nº 17/2021
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, 
Parecer Nº 348/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 17/11/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
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0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008067, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: E.r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua Sao fraNciSco, nº1104, Bairro: Juazeiro, Município: 
SaNTa iSaBEl do Para-Pa, cEP:68.790-000; TElEfoNE: (91) 8814-
4784; Valor: r$1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais)
coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82; ENdErEÇo: Estrada cUrUcaMBa, nº050, 
Bairro: curuçambá, Município: ananindeua-Pa, cEP:67.146-263; TElEfo-
NE: (94) 9147-3268
Valor: r$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)
coNTraTada: loBaTo coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda
cNPJ/Mf: 34.875.727/0001-34; ENdErEÇo: rod. augusto Montenegro, 
nº1331,Galpão 03, Bairro: aGUlHa, cidade: icoaraci-Pa, cEP:66.811-
000; TElEfoNE: (91) 8414-6777/ (91) 8228-3111; Valor:r$ 4.578,00 
(quatro mil, quinhentos e setenta o oito reais)
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 729466

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 174/2021
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aquisição emergencial de MaTErial dE coNSUMo (ESPEcUlo 
dEScarTaVEl VaGiNal, BolSa dE coloSToMia SiMPlES E colETor dE 
UriNa EM PlaSTico - SiSTEMa aBErTo) - fracaSSadoS Na liciTaÇÃo 
PE Nº 17/2021
coNTraTada: E. r. TriNdadE; alTaMEd diSTriBUidora dE MEdica-
MENToS lTda; loBaTo coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda
data: 17/11/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 729467

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1093/2021-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora SiMoNE riBEiro ViEi-
ra, cargo de Enfermeiro - obstetrícia, lotação diretoria de Ensino e Pes-
quisa - dEPE, Matrícula Nº 5949570/1, no período de 01/12/2021 a 
30/12/2021, referente ao exercício de 2020, no período aquisitivo 
de 01/07/2020 a 30/06/2021 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 16 de Novembro de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Portaria Nº 1094/2021-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares ao servidor SaMUEl dE oliVEi-
ra MoTa, cargo de Jornalista, lotação assessoria de comunicação e 
Eventos - aScM, Matrícula Nº 5174830/1, no período de 03/01/2022 
a 01/02/2022, referente ao exercício de 2020, no período aquisitivo 
de 05/09/2020 a 04/09/2021 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 16 de Novembro de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Portaria Nº 1095/2021-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
 coNcEdEr , férias regulamentares a servidora carMEN lUcia car-
ValHo lEiTE, cargo de Médico clinica Médica, lotação ambulatorio ci-
rurgia - GaMB, Matrícula Nº 54194977/1, no período de 01/10/2021 
a 30/10/2021, referente ao exercício de 2020, no período aquisitivo 
de 02/01/2020 a 01/01/2021 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 16 de Novembro de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 729930

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº1091/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando laudo médico nº 180207a/1;

r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de Maria aNGElica fEiToSa 
caMacHo, cargo Técnico de Enfermagem, Matricula nº. 55590219/2, 
concedida de 18/04/2016 a 17/05/2016, conforme PorTaria Nº. 074/2016- 
GaPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº. 33.068 de 16/02/2016.
registre - se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 03 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Portaria Nº 1092/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
considerando Processos nº 2021/1283129 e 2021/1283111;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias dos servidores listados 
abaixo, conforme PorTaria Nº. 919/2021 - caPE/GP/fScMP publicada no 
doE 34.730 de 08 de outubro de 2021;

SErVidor(a) MaTrÍcUla carGo PEriodo
Maria do Socorro BarBoSa dE 

alENcar 54189004/2 fonoaudióloga 16/11/2021 a 15/12/2021

Maria GraciNEa PErEira E SilVa 57192699/1 Técnico de 
radiologia 03/11/2021 a 22/11/2021

registre - se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa,17 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 729943
Portaria Nº 1098/2021 – GesP/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
r E S o l V E:
i-TorNar SEM EfEiTo, Extrato de contrato Temporário, publicado no doE 
nº 34.737, de 18/10/2021, referente à lEiSSoN doMiNGUES PiNHEiro, 
cargo Enfermeiro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 729461
Portaria Nº 1099/2021 – GesP/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
r E S o l V E:
i-TorNar SEM EfEiTo, Extrato de contrato Temporário, publicado no doE 
nº 34.739, de 19/10/2021, referente à GaBriElla MElo dE aNdradE, 
cargo fisioterapeuta.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 729463
Portaria Nº 1097/2021 – GesP/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
r E S o l V E:
i-TorNar SEM EfEiTo, Extrato de contrato Temporário, publicado no doE 
nº 34.719, de 01/10/2021, referente à JordaNa WilZa da SilVa NaSci-
MENTo, cargo Técnico de Enfermagem.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 729460
Portaria Nº 1096/2021 – GesP/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
r E S o l V E:
i-TorNar SEM EfEiTo, Extrato de contrato Temporário, publicado no doE 
nº 34.719, de 01/10/2021, e sua Errata, publicada no doE nº 34.726, de 
06/10/2021, referente à dHÉlio oliVEira da SilVa, cargo Técnico de 
Enfermagem.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 16 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 729456

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01966

Valor: r$388.840,00
data: 12/11/2021
objeto: aquisição de MEdicaMENToS fracaSSadoS No PE 47/2021
PaE nº 2021/1292811, dispensa de licitação Nº 161/2021
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orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 0103; Ele-
mento de despesa: 339030
coNTraTado: alfaMEd coMErcial lTda cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-80
ENdErEÇo: av. Marques de Herval nº2106, Pedreira, Belém/Pa, 
cEP:66.087-320
TElEfoNE: (91) 2772-744
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 729658
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01969
Valor: r$68.324,40
data: 12/11/2021
objeto: aquisição de MEdicaMENToS fracaSSadoS No PE 47/2021
PaE nº 2021/1292838, dispensa de licitação Nº 161/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 0103; Ele-
mento de despesa: 339030
coNTraTado: Elfa MEdicaMENToS lTda cNPJ/Mf: 09.053.134/0001-45
ENdErEÇo: Nucr intersecção, rod. df001 c/ rod. 475, Galpão 02, Modulo 
05 e 06 nº 02; complemento: cond. Sys Gama B.Park; Bairro Ponte alta 
Norte (Gama); Brasília-df, cEP: 71730000
TElEfoNE: (83) 2106-2433/ (83) 2106-2559
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 729660
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01967
Valor: r$6.307,50
data: 12/11/2021
objeto: aquisição de MEdicaMENToS fracaSSadoS No PE 47/2021
PaE nº 2021/1292775, dispensa de licitação Nº 161/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 0103; Ele-
mento de despesa: 339030
coNTraTado: M.M.loBaTo coM.rEP.lTda. cNPJ/Mf: 05.109.384/0001-07
ENdErEÇo: rod. augusto Montenegro,KM 23 nº1331, Bairro agulha/icoa-
raci, Belém/Pa, cEP:66.811-000, TElEfoNE: (91) 2272-700
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 729661
2º terMo aditiVo ao terMo de oUtorGa e aceitaÇÃo 

de BoLsa Nº 001/2019 - editaL - 001/2017
concedente: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP
Beneficiário: HUGO LUÍS DA SILVA FERREIRA
Finalidade: Concessão de bolsa de Iniciação Científica, como forma de 
apoiar as atividades de Projeto de Pesquisas e no Termo de cooperação 
financeira nº 001/2017, conforme Edital 001/2017 - avaliação do impacto 
do Transplante renal Pediátrico na doença renal c (drc) em uma unidade 
de referência materno-infantil.
Valor da bolsa: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
Vigência do Termo: 30/10/2021 a 30/10/2022
data da assinatura: 25/10/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Belém, 16 de novembro de 2021

2º terMo aditiVo ao terMo de oUtorGa e aceitaÇÃo 
de BoLsa Nº 002/2019 - editaL - 001/2017

concedente: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP
Beneficiário: MURILO RAFAEL SILVA COELHO
Finalidade: Concessão de bolsa de Iniciação Científica, como forma de 
apoiar as atividades de Projeto de Pesquisas e no Termo de cooperação 
financeira nº 001/2017, conforme Edital 001/2017 -
Associação de Polimorfismos Genéticos como desenvolvimento e resposta 
ao tratamento da retinopatia da Prematuridade.
Valor da bolsa: r$ 400,00 (Quatrocentos reais)
Vigência do Termo: 30/10/2021 a 30/10/2022
data da assinatura: 25/10/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Belém, 16 de novembro de 2021

Protocolo: 729915
..

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 948/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
iBElio aZEVEdo SErra Gerente/HENrE 54183788
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4000,00
10122129783380000  269  339033  200,00
observação: Nº do Processo: 2021/1289410 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 729602

Nº da Portaria: 949/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JorGE lUiZ liMa NaSciMENTo Biomédico/cHr-Mar 58988291
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 3000,00
10122129783380000  269  339036 600,00
10122129783380000  269  339039  1400,00
observação:  Nº do Processo: 2021/1288287 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 729714

diÁria
.

Portaria Nº 942 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 1285396/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar dE TrEiNaMENTo a SEr rEaliZado No iNSTiTUTo 
dE iMUNoGENÉTica/Pa Na cidadE dE SÃo PaUlo/Pa No PErÍodo dE 
15 a 20/11/2021..
  PaTricia JEaNNE dE SoUZa M MaTToS, cPf: 575625042-53, Biomé-
dica/GEriM, MaT.: 58976151, 5,5 diarias, HEriKa doS SaNToS aNiJar, 
cPf: 733879402-20, Téc. Patol./GEriM, MaT.: 541946631, 5,5 diarias e 
EriKa VaNESSa oliVEira JorGE, cPf: 672155802-53, Téc. Patol./GE-
riM, MaT.: 5419648831, 5,5 diarias.
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: 729618

.

.

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 30/11/2025, 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
* rEPUBlicado Por TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÕES No doE/Pa Nº 
34.768 dE 17/11/2021.

Protocolo: 729475

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 561, de 08 de NoVeMBro de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar os Servidores Tatiane Moraes de Macedo - Matrícula n° 57198215 
e leandro Souza rodrigues - Matrícula n° 5827850, para acompanhar e 
fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 376/2021 - BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
oBJETo: o fornecimento continuado de Gás liquefeito de Petróleo (GlP) a 
granel e envasado, com o comodato de cilindros e Botijões, observadas as 
condições, quantidades e especificações para atender às necessidades da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e 
centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) por um período de 12 meses
• CONTRATO DE COMODATO Nº 377/2021 – BAHIANA DISTRIBUIDORA 
dE GáS lTda
oBJETo: o comodato de cilindros e botijões de GlP, a serem utilizados 
pela coModaTária por um período de 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: início em 08/11/2021 e término em 07/11/2022.
ProcESSo 2021/380219
ModalidadE: Pregão Eletrônico 86/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 729731
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Portaria N° 580 de 12 de NoVeMBro de 2021
 a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora Marina Santos, matrícula 80845454/1, para acompa-
nhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 388/2021 – alfaMEd coMErcial EirEli
coNTraTo Nº 389/2021 – c J a ParENTE
oBJETo: aquisição EMErGENcial de Medicamentos injetáveis com esto-
que crítico para atender à necessidade 03 meses nas Unidades de Terapia 
Intensiva e Serviço de apoio a Triagem – SAT e Hemodinâmica da Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: início em 12/11/2021 e término em 10/02/2022.
ProcESSo: 2021/1075152
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 151/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 729557

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 376/2021
Exercício: 2021
Classificação do Objeto: outros.
objeto: fornecimento continuado de Gás liquefeito de Petróleo (GlP) a 
granel, com o comodato de cilindros e Botijões, observadas as condições, 
quantidades e especificações constantes deste contrato para atender às 
necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fPEHcGV) e centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) por um 
período de 12 meses.
Valor Total: r$ 121.075,60 (cento e vinte e um mil, setenta e cinco reais 
e sessenta centavos)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 86/2021
data assinatura: 08/11/2021
Vigência: início em 08/11/2021 e término em 07/11/2022.
funcional Programática: 10.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0269, 0261, 0103.
coNTraTado:
BaHiaNa diSTriBUidora dE GáS lTda
rUa SalGado filHo S/N – Val dE caNS
BElÉM - Pa
TElEfoNE (91) 3249 -4692 – 98412-8031
E-Mail: antonio.relencar@ultragaz.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 729727
coNtrato N° 377/2021

Exercício: 2021
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: fornecimento continuado de Gás liquefeito de Petróleo (GlP) a 
granel, com o comodato de cilindros e Botijões, observadas as condições, 
quantidades e especificações constantes deste contrato para atender às 
necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fPEHcGV) e centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) por um 
período de 12 meses.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 86/2021
data assinatura: 08/11/2021
Vigência: início em 08/11/2021 e término em 07/11/2022.
funcional Programática: 10.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0269, 0261, 0103.
coNTraTado:
BaHiaNa diSTriBUidora dE GáS lTda
rUa SalGado filHo S/N – Val dE caNS
BElÉM - Pa
TElEfoNE (91) 3249 -4692 – 98412-8031
E-Mail: antonio.relencar@ultragaz.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 729729
coNtrato N° 345/2021

Exercício: 2021
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades 
da biblioteca “Professor doutor Sergio Martins Pandolfo” da fundação Pú-
blica Hospital de clínicas Gaspar Vianna / fHcGV.
Valor Total: r$ 49.488,90 (Quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e 
oito reais e noventa centavos)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 84/2021
data assinatura: 16/11/2021
Vigência: início em 16/11/2021 e término em 15/11/2022.
funcional Programática: 10.302.1507.8289,
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0269.

coNTraTado:
allflEX coMÉrcio E SErViÇoS dE MoBiliário lTda
TraVESSa doM roMUaldo coElHo, Nº 709
BElÉM - Pa
cEP: 66055-190
TElEfoNE (91) 3038-7903
E-MAIL: comercial@allflexmoveis.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 729671
coNtrato Nº 386/2021

Valor: r$ 215.820,00 (dUZENToS E QUiNZE Mil, oiTo cENToS E ViNTE 
rEaiS)
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos para intubação com es-
toque crítico para atender a necessidade 03 meses nas Unidades de Terapia 
Intensiva e Serviço de apoio a Triagem – SAT e Hemodinâmica da Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
data de assinatura: 16/11/2021
Vigência. início em 16/11/2021 e término em 14/02/2022.
dispensa n º 148/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas sub-
fontes
Plano interno - 1040008288c e ou 7684 coVidPa
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: aliaNÇa HoSPiTalar lTda
Endereço: rUa MiriM Qd 43 loTE 05 SETor Vila alZira- aParEcida 
dE GoiÂNia
cEP: 74.913.353
Telefone: (62) 3991 -3661
E-mail: gis_galvão@hotmail.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 729877
coNtrato Nº 155/2021

Valor: r$ 91.000,00 (NoVENTa E UM Mil rEaiS)
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos de Uso Geral – injetá-
veis para atender a necessidade de 06 (seis) meses nas clínicas, unidades 
de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da funda-
ção Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
data de assinatura: 17/11/2021
Vigência. início em 17/11/2021 e término em 15/05/2022.
dispensa n º 155/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superavits.
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: aNdrE iNacio doS SaNToS EirEli (STarMEd)
Endereço: rUa MaUa, 375 Bairro rio BraNco – caNoaS/rS –
cEP:92200-190
TElEfoNE: (51) 3939-7550 (51) 3939-7566
E-mail: marcellasantoss757@gmail.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 729868
coNtrato: 360/2021

objeto: aquisição de acessórios de equipamentos médico-hospitalares da 
marca iNTErMEd para atender a demanda de atendimentos da fHcGV.
Valor: r$ 28.750,00 (Vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais)
data de assinatura: 15/11/2021.
Vigência início em 15/11/2021 e término em 13/02/2022
inexigibilidade nº 32/2021
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103,0269,0261 e seus respectivos superávits.
origem do recurso Estadual
coNTraTado: BlB ElETrÔNica lTda
Endereço: rUa doMiNGoS MarrEiroS, Nº 738, Bairro: UMariZal
Telefone: (91) 3224-9800
E-Mail: marketing@blb.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 729814
coNtrato Nº 388/2021

Valor: r$ 1.960,00 (Mil NoVEcENToS E SESSENTa rEaiS)
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos injetáveis com estoque 
crítico para atender à necessidade 03 meses nas Unidades de Terapia in-
tensiva e Serviço de apoio a Triagem – SAT e Hemodinâmica da Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
data de assinatura: 16/11/2021
Vigência. início em 16/11/2021 e término em 13/02/2021.
dispensa n º 151/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8288 e ou 10.302.15077684,
Natureza da despesa 339030,
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fonte de recursos 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits
Plano interno - Pi 1040008288c e ou 7684coVidPa.
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: alfaMEd coMErcial EirEli
Endereço: aV. MarQUES dE HErVal - PEdrEira. N°2106
BElÉM /Pa
cEP: 66.087-320
Telefone: (91) 3277-2744
E-mail: licitacao@alfamedcomercial.com / sena@alfamedcomercial.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 729552
coNtrato Nº 389/2021

Valor: r$ 623.399,00 (SEiScENToS E ViNTE E TrÊS Mil, TrEZENToS E 
NoVENTa E NoVE rEaiS)
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos injetáveis com estoque 
crítico para atender à necessidade 03 meses nas Unidades de Terapia in-
tensiva e Serviço de apoio a Triagem – SAT e Hemodinâmica da Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
data de assinatura: 16/11/2021
Vigência. início em 16/11/2021 e término em 13/02/2021.
dispensa n º 151/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8288 e ou 10.302.15077684,
Natureza da despesa 339030,
fonte de recursos 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e 
superávits
Plano interno - Pi 1040008288c e ou 7684coVidPa.
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: c J a ParENTE
Endereço: TV. PiraJá Nº 578 - PEdrEira
BElÉM /Pa
cEP: 66.087-490
Telefone: 3277-0093 / 3277-0516
E-mail: arquimede02@terra.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 729553

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1º
data da assinatura: 10/11/2021
Classificação do Objeto: Serviço
Justificativa: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
contrato n° 100/2021, relativo ao quantitativo do item 02 do contrato 
100/2021
contrato: 100/2021
Exercício: 2021
contratado: claro S/a
Endereço. rua Henri dunant nº 780, Torres a e B - Santo amaro
São Paulo -SP- cEP: 04.709-110
Telefone: 91 98452-8585
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 729834

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 102/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição emergencial de 
Balanças digitais, para as unidades assistenciais, unidades de terapia in-
tensiva e setores de urgência e emergência cardiológica e psiquiátrica da 
fundação Pública Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor GloBal VENcEdor

1. 

Balança computadora com display de cristal 
líquido com backlight, com proteção, bateria 
interna: recarregável com autonomia de 167 

horas aproximadamente, carregador de bateria 
automático, auto desligamento configurável 

entre 1, 5, 10, 20 e 60 minutos ou desativado, 
fonte adaptadora multivoltagem: adaptador 
de parede multivoltagem. Entrada: de 100 
a 240Vca / 50 - 60Hz, Saída: 7,7Vcc / 0,6a, 
Proteção contra interferências e sobrecargas, 

função de pré-empacotamento, tara. Gabinete 
de plástico aBS, flexibilidade de manuseio, Prato 

de pesagem em aço inoxidável e com centro 
rebaixado, para evitar o escoamento de líquidos 
sobre os displays e de fácil higienização, com 
capac. mínima de pesagem de 15 a 20 kg.

09 r$ 8.789,94

laNcE NorTE 
diSTriBUidora 

dE EQUiPaMENToS 
ElETro-ElETro

2. 

Balança antropométrica digital: display led 
de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de 

largura com backlight; capacidade: 300kg, 
divisões de 50g; régua antropométrica até 2,00 
m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 
cm; display lEd Plataforma 390 x 340 mm; 

Estrutura em chapa de aço carbono; Proteção da 
célula de carga contra impactos laterais; fonte 

externa multi voltagem 90 a 240 Vac c/ chavea-
mento automático; função Tara até capacidade 
máxima; Homologadas pelo iNMETro e aferidas 

pelo iPEM; pés reguláveis para nivelamento; 
Plataforma 400 x 500 mm; Estrutura em 

chapa de aço carbono; acabamento em tinta 
eletrostática a pó; Padrão na cor branca; Tapete 
em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em 
borracha sintética; fonte externa 90 a 240 Vac 
c/ chaveamento automático; função Tara até 
capacidade máxima; Homologadas pelo iNME-

Tro e aferidas pelo iPEM. Medidas aproximadas: 
altura (cm): 125
largura (cm): 35

comprimento (cm): 51

10 r$ 14.350,00
M.K.r. coMErcio 

dE EQUiPaMENToS 
EirEli

3. 

Balança digital para cadeirantes capacidade 
de pesagem: 100g a 500 kg, totalmente 

eletrônica com plataforma reforçada em aço 
carbono SaE 1020, pintura eletrostática branca 

e superfície de pesagem com acabamento 
antiderrapante e rampas para facilitar o acesso, 
pés emborrachados que garantem a fixação e 
aderência, dimensões da base de balança (a x 
l x c) (mm): 15 x 800 x 900mm, dimensões 
totais 1.000 x 1.200 mm, pés reguláveis para 

nivelamento. com alças para elevação do equi-
pamento. função Tara até capacidade máxima.

Suporte (pedestal) para o indicador digital lEd 
de peso retangular em aço carbono (axlxP: 

860 x 100 x 400 com base para fixação aproxi-
madamente).

4 r$ 23.193,20
M.K.r. coMErcio 

dE EQUiPaMENToS 
EirEli

4. 

Balança digital para pesar bebês. dupla escala 
- capacidade 25kg x divisão 2g até 10kg e 5g 
até 25kg. Gabinete em plástico aBS injetado 
de longa durabilidade na cor branco, concha 
anatômica em polipropileno injetado na cor 

branco, anti-germes, totalmente higienizável e 
atóxica (atende a Norma EB-2062 de 1987 da 
associação Brasileira dos fabricantes de Brin-

quedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre 
migração de elementos químicos em brinquedos, 
o que garante a segurança dos bebês). display 

lcd (cristal líquido) de alta resolução, com 
backlight de cor branca que que permite melhor 
visualização. Teclado tipo “membrana” durável e 
de fácil digitação, com painéis em policarbonato 
resistente. Tecla liga/desliga. Tecla tara (máx 

20% da capacidade máxima). Tecla impressão.

5 r$ 4.490,00 P G liMa coM 
EirEli

5. 

BalaNÇa diGiTal dE PrEciSÃo aÇo iNoXi-
dáVEl até 5kg

certificada com fonte dupla de energia, bateria 
recarregável,  precisão 1g; zerar e desligar 

automaticamente; desligar automaticamente 
depois  de 2 minutos sem uso; função de peso 

de tara com apenas um toque; capacidade: 
5000 g;  sensibilidade: 1 g;  dimensão aproxi-
mada: 140 (l) x 185 (c) x 35 (a) mm; tamanho 
da plataforma aproximado: 120 mm; certificado 
de calibração rastreável à rbc; o equipamento 
deverá vir acompanhado dos seguintes itens:  

fonte para ligar a rede elétrica 110v-220v/60hz;  
prazo de garantia: 1 (um) ano.

5 caNcElado No JUlGaMENTo

6. 

BALANÇA TIPO PLATAFORMA, Especificação : 
balança digital eletrônica de chão 300kg/100g, 
totalmente eletrônica, construída em aço carbo-
no sae 1020 com rodízios de movimentação em 
polipropileno injetado; nivelamento dos pés feito 
pela parte superior faz com que os pés possam 
ser nivelados ao local de operação de maneira 
extremamente prática; coluna com alça para 
movimentação, faz a ligação da plataforma de 

pesagem com o indicador digital de peso, dando 
grande mobilidade ao conjunto; auto desliga-
mento; interface serial rs232 para transmissão 

de dados para um computador e interface 
paralela. Tratamento diferenciado: Tipo i 

1 r$ 1.558,00
M.K.r. coMErcio 

dE EQUiPaMENToS 
EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 102/fHcGV/2021:
r$ 52.381,14 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).
Belém/Pa, 17 de Novembro de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 729827
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HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 111/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de Bebedouros 50 
(cinquenta) unidades para atender as necessidades da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor GloBal VENcEdor

1. 

Bebedouro de garrafão coluna
Bebedouro a gás (desmontável para higieniza-
ção;); Serpentina externa (fácil higienização); 

Grande vazão: deve comportar galões de 10 ou 
20 litros e oferecer água em temperatura na-
tural ou gelada, além de ter baixo consumo de 
energia e nanotecnologia contra a proliferação 
de micro-organismos. com compressor. capa-
cidade do reservatório de 3llitros mínimo, 127 
v, potência 100W, cor inox, de uso comercial e 
doméstico, com temperatura da água natural 
e gelada. Temperatura mínima de 5°c e Tem-
peratura Máxima de 15°c. com sistema EaSY 
oPEN removível, faz a abertura automática no 

garrafão. Garantia: 06 meses 50

50 caNcElado No JUlGaMENTo

PrEGÃo fracaSSado
Belém/Pa, 17 de Novembro de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 729872
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 90/FHcGV/2021

oBJETo: a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva do Sistema de Tratamento e distribuição de água (ETa) para hemo-
diálise do prédio sede da fPEHcGV.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor 
GloBal VENcEdor

1. 

contratação de empresa especializada na prestação 
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do 

Sistema de Tratamento e distribuição de água (ETa) para 
hemodiálise do prédio sede da fPEHcGV pelo período de 
12 (doze) meses, abrangendo:a Estação de Tratamento 
de água para hemodiálise da marca culligan, em uso no 

Serviço de Terapia renal Substitutiva (STrS) da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas “Gaspar Vianna” 

(fHcGV), com coleta, transporte e análise bacteriológica 
e físico-química de água tratada para hemodiálise;o 

Equipamento de osmose reversa Portátil marca iPaBraS, 
nº de série 001050 com coleta, transporte e análise 
bacteriológica e físico-química de água tratada para 

hemodiálise;o Equipamento de osmose reversa Portátil 
marca Mca, modelo Mca.or.Pf.001, nº de série0061 com 
coleta, transporte e análise bacteriológica e físico-química 
de água tratada para hemodiálise;o looping que supre de 
água tratada a unidade de hemodiálise do STrS (Setor de 
Terapia renal Substitutiva);os Pontos de saída de água 
para as bancadas de reuso dos capilares presentes no 

STrS e para máquinas de hemodiálise do STrS, e os pon-
tos de saída de água tratada presentes nos cTis adultos 

(1 e 2), SaT e enfermarias;

01 caNcElado No JUlGaMENTo

PrEGÃo fracaSSado
Belém/Pa, 17 de Novembro de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 729800

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 216/2021/
FHcGV

ata de registro de Preços Nº 216/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 103/2021/fHcGV, Processo nº 698303/2021, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 27/10/2021.
oBJETo: aquisição eventual de sondas nasoenterais, para atender a ne-
cessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e 
serviços da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fPEHcGV)
ViGÊNcia: 16/11/2021 a 15/11/2022.
EMPrESa: iNSTrUMEd iNSTrUMENToS MÉdicoS HoSPiTalarES EirE-
li - EPP, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
24.626.549/0001-54, inscrição Estadual nº 15.522.146-9, com sede na 
avenida Marques de Herval nº 1886 – Pedreira na cidade de Belém, Estado 
do Pará, cEP: 66.087-320, Telefone: (91) 3355-7736 e-mail: instrumed.
hospitalar@gmail.com

iTEM ProdUTo/loTE i aPrES

NE-
cESSi-
dadE 
P/ 12 

MESES

Marca/
faBri-

caNTE 

Valor 
UNiTá-

rio
r$

Valor
ToTal

r$

1

SoNda ENTEral Nº 6f oU 6,5f
Sonda para nutrição enteral pediátrica 

com 2 vias, com aproximadamente 60cm 
de comprimento, estéril, confeccionada em 

silicone ou poliuretano, atóxico, flexível, 
não dobrável, com conector em Y para 

administração de medicamentos, adaptável 
para administração de dietas com equipo 

ou seringa, tampa com trava de segurança, 
com fio guia de inox que se mantenha 

íntegro a tração da sonda e não aderente 
a ela, de longa permanência, com marcas 
firmes para controle da introdução, com 
conexão universal, ponta atraumática e 

orifícios de forma e diâmetro adequados a 
função. radiopaco. apresentação em unida-
de. Embalagem individual íntegra, contendo 
dados de identificação do material, marca, 
fabricante, lote, método e data de este-
rilização, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde.

UNid 63 SolU-
MEd 9,20 579,60

2

SoNda ENTEral Nº 8f
Sonda para nutrição enteral pediátrica 

com 2 vias, com aproximadamente 100cm 
de comprimento, estéril, confeccionada em 

silicone ou poliuretano, atóxico, flexível, 
não dobrável, com conector em Y para 

administração de medicamentos, adaptável 
para administração de dietas com equipo 

ou seringa, tampa com trava de segurança, 
com fio guia de inox que se mantenha 

íntegro a tração da sonda e não aderente 
a ela, de longa permanência, com marcas 
firmes para controle da introdução, com 
conexão universal, ponta atraumática e 

orifícios de forma e diâmetro adequados a 
função. radiopaco. apresentação em unida-
de. Embalagem individual íntegra, contendo 
dados de identificação do material, marca, 
fabricante, lote, método e data de este-
rilização, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde.

UNid 125 SolU-
MEd 9,20 1.150,00

3

SoNda ENTEral Nº12f
Sonda para nutrição enteral adulto com 2 

vias, estéril, confeccionada em silicone ou 
poliuretano, atóxico, flexível, não dobrável, 

de aproximadamente 105 a 120cm de 
comprimento, com conector em Y para 

administração de medicamentos, adaptável 
para administração de dietas com equipo 

ou seringa, tampa com trava de segurança, 
com fio guia de inox que se mantenha 

íntegro a tração da sonda e não aderente 
a ela, de longa permanência, com marcas 
firmes para controle da introdução, com 
conexão universal, ponta atraumática e 

orifícios de forma e diâmetro adequados a 
função. radiopaco. apresentação em unida-
de. Embalagem individual íntegra, contendo 
dados de identificação do material, marca, 
fabricante, lote, método e data de este-
rilização, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde.

UNid 1375 SolU-
MEd 9,20 12.650,00

Valor ToTal 14.379,60

o valor global estimado desta ata é de r$ 14.379,60 (QUaTorZE Mil, 
TrEZENToS E SETENTa E NoVE rEaiS E SESSENTa cENTaVoS).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 729761
..

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 465 de 22 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir 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
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dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 11/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 457 de 21 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPaMENToS do cENTro cirÚrGico dESTE 
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
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 10/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 729970

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 328 de 25.10.2021, PUBLicada No doe 
Nº 37.749 de 27.10.2021.

assunto: fÉriaS
onde lê se: JaNEiro/2021
Leia-se: JaNEiro/2022

Portaria Nº 348 de 11.11.2021, PUBLicada No doe 
Nº 34.768 de 17.11.2021.

assunto: diáriaS
Nome: Getúlio alves ramalho Junior
onde lê se: Período: 20 a 24/09/2021
leia-se: Período: 19 a 20/10/2021
onde lê se: Quantidade de diárias: 4,5 (quatro e meia)
leia-se: Quantidade de diárias: 1,5 (uma e meia)

Protocolo: 729669
errata À coNVocaÇÃo de eMPresas

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 009/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público que na convocação de Empresas, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.768, de 17 de novem-
bro de 2021, número de protocolo 729180,
onde se lê:
“29 de novembro de 2021, às 10h00min”
Leia-se:
“19 de novembro de 2021, às 10h00min”
Belém, 17 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 729744
aViso de errata ao editaL

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 011/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público que no Edital da licitação em refe-
rência, no item 8.3, página 15, que trata do valor global estimado, 
onde se lê: 
8.3  Valor global estimado para os serviços:
- r$ 2.457.117,86 (doiS MilHÕES, QUaTrocENToS E ciNQUENTa E 
SETE Mil, cENTo E dEZESSE rEaiS E oiTENTa E SEiS cENTaVoS).
Leia-se:
8.3  Valor global estimado para os serviços:
- r$ 3.124.810,15 (TrÊS MilÕES, cENTo E ViNTE E QUaTro Mil, oiTo-
cENToS E dEZ rEaiS E QUiNZE cENTaVoS).
a Errata encontra-se a disposição dos interessados na sala da cPl/SETraN 
e no site da SETraN - http://setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pu-
blica, licitações, licitações (detalhes).
Belém, 17 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 729807

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 096/2021  Processo nº: 2021/694650
Valor Total: r$ 4.457.142,81 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e 
sete mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos)
objeto: Pavimentação de 5 km em cBUQ da vicinal Tauarizinho, no muni-
cípio de Peixe Boi/Pa.
data de assinatura: 12/11/2021  Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias
inic. de Vig.: : 12/11/2021  T. Vig.: : 09/07/2022
foro: comarca de Belém

doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0126000000; origem: recurso Es-
tadual; Plano interno: 206PaViMEPX; ação detalhada: 000271243.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PEiXE Boi
cNPJ n°: 05.149.158/0001-41.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 729642
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do convênio: 050/2021  Processo nº 2021/629433
Valor Total: r$ 250.804,34 (duzentos e cinquenta mil, oitocentos e quatro 
reais e trinta e quatro centavos)
objeto:aquisição de 50.000 l de Óleo diesel S10, para recuperação de 
93,67 Km de Estradas Vicinais no Município de Nova ipixuna-Pa
data de assinatura: 12/11/2021  Prazo: 75 (setenta e cinco) dias
inic. de Vig.: 12/11/2021  T. Vig.: 25/01/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de Trabalho: 26.782.1486.7430; Natureza da despesa: 444042; fonte: 
0124000000; origem: recurso Estadual; Plano interno: 206aQcoMBNi; 
ação detalhada: 000269523.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal NoVa iPiXUNa
cNPJ: 01.612.215/0001-26
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 729648

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 351 de 16 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: a servidora se deslocará para inspecionar os serviços que estão 
sendo executados no âmbito do município de Santarém.
origem: Belém
destino(s): Santarém
Servidor (a): leila adriane Nascimento Martins
cargo: diretor Técnico de Transportes
id. funcional: 8400940/3
Período: 16 a 19/11/2021
diária(s): 3,5 (três e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 352 de 16 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O servidor de deslocará para inspecionar os serviços no âmbito 
da Pa-448, no município de capanema.
origem: Belém
destino(s): capanema
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 19 a 21/10/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 353 de 16 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O servidor se deslocará para inspecionar os serviços no âmbito 
dos municípios de Marapanim/Pa-318.
origem: Belém
destino(s): Marapanim
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 27 a 28/10/2021
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 354 de 16 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar os serviços de pavimentação, na Pa-154, nos munici-
pios de Soure, Salvaterra e cachoeira do arari.
origem: Belém
destino(s): Soure/Salvaterra/cachoeira do arari
Servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 27 a 29/10/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 729666

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de recUrso
Modalidade: concorrência
Número: n.º 026/2021.
comunicamos aos interessados que as empresas TErcoN coNSTrUÇÕES 
E SErViÇoS EirEli e coNSTrUMSTEr coNSTrUÇÕES E locaÇÕES dE 
MáQUiNaS lTda, apresentaram recurso administrativo contra a decisão 
desta comissão no Julgamento dos documentos de Habilitação, e que, a 
partir da publicação deste aviso, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para impugnação desse recurso, cuja cópia se encontra à disposição dos 
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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, 17 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 729724
resULtado ParciaL de LicitaÇÃo

Modalidade: Tomada de Preço.
Número: n.º 011/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da Tomada de 
Preço nº 011/2021 – SETraN.
1ª Classificada: JS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP.
Valor: r$ 2.967.819,08 (dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, 
oitocentos e dezenove reais e oito centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de abertura das Propostas fi-
nanceiras 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.
Belém, 17 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 729748
resULtado ParciaL de LicitaÇÃo

Modalidade: Tomada de Preço.
Número: n.º 010/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da Tomada de 
Preço nº 010/2021 – SETraN.
1ª Classificada: TÉCNICA ENGENHARIA LTDA.
Valor: r$ 2.958.898,86 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, 
oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de abertura das Propostas fi-
nanceiras 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.
Belém, 17 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 729751

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01
coNtrato 030/2021-cPH

oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a ProrroGaÇÃo de 
prazo do contrato de nº 030/2021-cPH, que versa sobre a contratação de 
empresa especializada para prestação de obras e serviço de engenharia 
para elaboração do plano de controle ambiental – Pca do Terminal Hidro-
viário Turístico de icoaraci.
data de assinatura: 11/11/2021
Vigência: 20/11/2021 a 19/12/2021.
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.7575.
fonte/Natureza: 0101/449051
cNPJ: 04.015.340/0001.47 - TErra lTda - TErra MEio aMBiENTE.
Endereço: av. Governador José Malcher, nº 2306, andar Terceiro Bairro 
São Brás, cEP: 66.060-232, e-mail terra@terrameioambiente.com.br, te-
lefones de contato:  (91) 3212-0294 e (91) 3242-7029.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 729767
terMo aditiVo: 5

coNtrato: 003/2021-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
dE PraZo do contrato de nº 003/2021-cPH, que versa sobre a contrata-
ção de empresa especializada para serviços de levantamento das insta-
lações elétricas existentes com aprovação na concessionária de energia 
elétrica (Equatorial Energia) na cabine de medição do Terminal Hidroviário 
do Porto de Belém luiz rebelo Neto.
data de assinatura: 25/10/2021
Vigência: 26/10/2021 a 24/01/2022
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
fonte do recurso: 0661
cNPJ: 04.731.279/0001-34 - coNSPEl – coNSUlToria dE ProJEToS 
ElÉTricoS E ElETrÔNicoS lTda.
Endereço: avenida Senador lemos, nº 443, sala 401, cEP: 66.050-000, 
bairro do Umarizal, município de Belém, estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 729806

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 e 

decreto estadUaL Nº2121/2018
critério de julgamento: menor preço global - regime de Execução da obra: 
Empreitada por preço unitário - Modalidade: Procedimento licitatório – 
Modo de disputa: fechado
Número: 013/2021-cPH - Processos nº 2021/644064 e 1301266
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a execução da construção 
do Terminal Turístico fluvial de Passageiro no Município de Salvaterra, o 
qual visa atender as necessidades da companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará.
Entrega do Edital:
www.cph.pa.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
local de abertura: Sala de reuniões da cPH, situada na avenida Generalís-
simo deodoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: 
Belém – Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: lici-
tacao@cph.pa.gov.br.
data da abertura: 13/12/2021 (segunda-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7575
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0130
Valor global estimado: r$3.750.339,06
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 729433

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº013/2021-cPH

- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa especializada no fornecimento de baterias para 
Nobreaks, o qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do Esta-
do do Pará, através da dispensa de licitação nº013/2021- cPH, processo 
nº2021/1147039.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.122.1297.8338
Natureza de despesa – 339030
fonte(s) – 0101
contratado(a) (s):
croi coMPUTadorES lTda – croi coMPUTadorES
cNPJ/cPf/Mf nº: 08.632.253/0001-90
Endereço: rodovia Br 316, Km 03, nº 1962, Sala B - Bairro: Guanabara 
- cEP: 67.013-000 – E-mail: contabil@croicomputadores.com.br – Telefo-
ne:(91) 3212-6045 - Município: Belém – Estado: Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$890,00 (oitocentos e noventa reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
imediato
Base legal da dispensa:
art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 16 de novembro de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 729434

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 936/2021 – arcoN-Pa, 17 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 artigo 77, inciso 
iX, c/c artigo 98 e 99 da lei nº. 5810, de 24.01.1994; coNSidEraNdo 
Processo nº 2021/1289487; rESolVE: i - aUToriZar o gozo de 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio ao servidor aNToNio coSTa MoNTEro ValdEZ, 
matrícula n.º 5749190/3, ocupante do cargo de Técnico em regulação de 
Serviços Públicos N/iii, correspondente ao triênio 2009/2012, conforme 
os termos do Processo n° 2021/355250-arcoN, concedida através da 
Portaria 002/2021 de 31 de março de 2021, publicado no doE 34.548 
de 12 de abril de 2021, no período de 01/12/2021 a 30/12/2021. iii - 
Esta Portaria entrará em vigor a contar de 01/12/2021. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE 
dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 17 dE NoVEMBro dE 
2021. EUriPEdES rEiS da crUZ filHodiretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 729612
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 388 de 17 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 que dispõe o art. 132 inciso V, artigos 137 e 138 da lei 
Estadual nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
considerando o processo 2021/1247698;
rESolVE:
I  - CESSAR a contar de 01.11.2021 a concessão de Gratificação de Tempo 
integral–GTi, da servidora JaNE MarTiNS da SilVa MoraES, matrícula nº 
57211780/ 2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública;
II - CONCEDER a contar de 01.11.2021, Gratificação de Tempo Integral–
GTi, de que trata os dispositivos legais acima mencionados, a servidora Ti-
Mara dE SoUZa MiraNda, matrícula nº 57174781/ 1, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão Pública, no percentual de 50%.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca-SEdaP

Protocolo: 729813
Portaria Nº 389 de 17 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 que dispõe o art. 132 inciso V, artigos 137 e 138 da lei 
Estadual nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
considerando o processo 2021/1306900;
rESolVE:
I  - CESSAR a contar de 26.10.2021 a concessão de Gratificação de Tempo 
integral–GTi, do servidor MaNoEl MarQUES dE oliVEira, matrícula nº 
349631/ 2, ocupante do cargo de assistente administrativo;
II - CONCEDER a contar de 01.11.2021, Gratificação de Tempo Integral–
GTi, de que trata os dispositivos legais acima mencionados, a servidora 
faTiMa ENEdiNa do NaSciMENTo MaNGaS, matrícula nº 6045507/ 3, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, no percentual de 50%.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca-SEdaP

Protocolo: 729816
Portaria Nº 387 de 16 de NoVeMBro de 2021.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo os Processos nº 2021/538082;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor iValdo SaNToS dE SaNTaNa, matrícu-
la n° 148263378/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para 
acompanhar e fiscalizar, como fiscal titular, no Contrato Administrativo n° 
150/2021 - SEdaP, celebrado com a empresa Gf TEiXEira aGroPEcUá-
ria EirEli, cNPJ sob o n° 14.890.971/0001-69.
art, 2º - São atribuições do fiScal do coNTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 729824

errata
.

Na Portaria Nº 342 de 20.10.21, PUBLicada No doe 
Nº 34.742 de 21.10.2021.

SErVidora: rEBEca ricHENE BENTES, Matrícula 5893941/3
oNde se LÊ: Gozo de férias 01/12/21 a 30/12/21
Leia-se: Gozo de férias 20/12/21 a 19/01/22

Protocolo: 729471
errata

Portaria Nº 90 de 07 de aBriL de 2021 - PUBLicado No 
doe Nº 34.546 eM 09/04/2021 ProtocoLo: 643485

onde se lê: iTENS: 26,27,28,30,31 e 64
Leia-se: iTENS: 25,26,27,28,30,31 e 64
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 729487

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 772/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Gabriel faro Siqueira
carGo: Supervisor
MaTrÍcUla:5962882
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: canaã dos carajás, Parauapebas, Xinguara e redenção/Pa
oBJETiVo: acompanhar e assessorar o Sr. Secretário, que irá participar do  
i Encontro Municipalista Sul e Sudoeste e lançamento do Programa Terri-
tórios Sustentáveis nos referidos município respectivamente.
 PErÍodo: 18 a 25/11/2021
Nº dE diáriaS: 7½ (sete e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁria Nº 771/2021
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: Giovanni corrêa Queiroz
carGo: Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca, interino
MaTricUla: 5931463
oriGEM:Belem/Pa
dESTiNo: canaã dos carajás, Parauapebas, Xinguara e redenção/Pa
oBJETiVo: Participar do “ i Encontro Municipalista Sul e Sudoeste e lan-
çamento do Programa Territórios Sustentáveis” nos referidos município 
respectivamente.
PErÍodo: 19 a 24/11/2021
Nº dE diáriaS:5 ½ (cinco e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 729926
Portaria Nº 756/2021

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: luiz octávio rabelo Junior
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTrÍcUla: 23795/1
oriGEM: altamira/Pa
dESTiNo: Medicilandia ,Brasil Novo, Uruará e Placas/Pa
OBJETIVO: Acompanhar e fiscalizar o termo de fomento celebrado entre 
SEdaP/SENar (aTEG+ cacau) nas ações de capacitações técnicas de po-
das, tratos culturais com foco em podas, tratamento fitossanitário e diag-
nóstico de lavoura cacaueiras e práticas de campo.
PErÍodo: 22 a 27/11/2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiróz - Secretário de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca/SEdaP

Portaria Nº 758/2021
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(a): Mauricio Miranda do Nascimento
carGo/fUNÇÃo: coordenador regional
MaTricUla: 57191882
oriGEM: altamira/Pa
DESTINO: Medicilândia/PA
oBJETiVo: representar a SEdaP no i festival do cacau que realizar-se a 
no Munícipio de Medicilândia.
PErÍodo: 26 a 28/11/2021
Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiróz - Secretário de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca/SEdaP

Portaria Nº 767/2021
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(a): Mateus rodrigues da costa
carGo/fUNÇÃo: assessor de comunicação
MaTricUla: 5743354
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
oBJETiVo: cobertura de vídeos e fotos inauguração Escola indústria de 
chocolate de castanhal -Pa
PErÍodo: 12/11/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiróz - Secretário de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca/SEdaP

Portaria Nº 768/2021
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: andrio andrade de andrade
carGo: coordenador
MaTrÍcUla: 5962909
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: São João de Pirabas/Pa
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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 763/2021
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: Jonatas Tavares de Sousa
carGo: Motorista
MaTrÍcUla: 5214424
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: São João de Pirabas/Pa
oBJETiVo: conduzir servidores com o objetivo de sanar pedências dos 
apicultores, para darmos legalidade a atividade e continuidade ao projeto 
de certificação no entreposto de mel localizado na vila do km 40 em São 
João de Pirabas..
PErÍodo: 24 a 25/11/ 2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 764/2021
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: Jonatas Tavares de Sousa
carGo: Motorista
MaTrÍcUla: 5214424
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
oBJETiVo: Transportar a produção dos agricultores familiares do assenta-
mento Mártires de abril -,Mosqueiro/Belém, para participação na i fEira 
da aGricUlTUra faMiliar caMPoNESa,
PErÍodo: 20/11/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e
financeiro/SEdaP

Portaria Nº 765/2021
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: Jonatas Tavares de Sousa
carGo: Motorista
MaTrÍcUla: 5214424
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
oBJETiVo: Transportar a produção dos agricultores familiares do assenta-
mento Mártires de abril -,Mosqueiro/Belém, para participação na i fEira 
da aGricUlTUra faMiliar caMPoNESa,
PErÍodo: 21/11/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e
financeiro/SEdaP

Portaria Nº 766/2021
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: Kamal Jorge Bastos abou El Hosn
carGo: (Motorista)
MaTrÍcUla: 5893618
oriGEM: Belém/Pa
DESTINO: Tucumã, Xinguara, São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte e 
águia azul do Norte/Pa
oBJETiVo: Transportar mudas de bananas, e assim cumprirmos um dos 
itens que compõe o kit de fomento da SEdaP aos produtores do TS.
PErÍodo: 14 a 23/11/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
ordENador: Giovanni corrêa Queiróz - Secretário de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca/SEdaP

Portaria Nº 769/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: ariolando Jorge lima
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTrÍcUla: 832103/1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Muaná e são sebastião da Boa Vista/Pa
oBJETiVo: Visitar as comunidades nos municípios para definir os locais de 
implantação dos Sistemas coletivos de abastecimento de água “Programa 
água Para Todos” como reunir com os prefeitos sobre os termos de anuên-
cia de cada localidade
PErÍodo: 22 a 2611/2021
Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 729896

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 153/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU
oBJETo dE cESSÃo: 02 (doiS) BarcoS dE alUMÍNio, coM MoTor 
1,50M Bca, 5,90M, 6PS, 2HP, 2cil, ParTida ElÉTrica.
daTa dE aSSiNaTUra: 17/11/2021
ViGÊNcia: 17/11/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 729442

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2019/90637 aNTHoNY aNGElY 
dEMETErKo faiolla

faZENda BEla 
ViSTa

450ha03a-
62ca

ParaGoMi-
NaS 1797/2021

2018/556181 HUGo PaUlo SoarES 
da cUNHa

faZENda ESTrEla 
GoiaNa

305ha26a-
32ca

SÃo fÉliX do 
XiNGU 1798/2021

Belém (Pa), 17/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 729860
rePUBLicada Por coNter iNcorreÇÕes

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.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, em 12 de 
novembro de 2021.

Protocolo: 729520

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 01794 /2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no artigo 5º, alínea “b” da lei Estadual 
nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1231157,de 27/10/2021.
rESolVE:
aUToriZar, a substituição do servidor JaMES dEaN SoarES da SilVa 
, assistente Técnico em desenvolvimento agrário e fundiário matrícula 
nº 55587481/1, designado na PorTaria N° 01701/21 de 29.10.2021, 
publicada no doE nº 34.756 de 04.11.2021, referente a programação 
de viagem para o município de Bragança, pelos servidores JEffErSoN 
BarBoSa da SilVa, assistente Técnico em desenvolvimento agrário e 
fundiario, matrícula nº 5956627/1, e cPf nº 006.462.252-51 e MarlY 
da SilVa MacHado, assistente Técnico em desenvolvimento agrário e 
fundiario, matrícula nº 5920165/2 e cPf nº 572.680.962-1, no período de 
18.11.2021 a 08.12.2021
 *o servidor recebeu EPis(luvas, máscaras e álcool em gel) para proteção 
contra o coVid19.
 Publique-se.
 Bruno Yoheiji Kono ramos
 Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, em 17 de 
novembro de 2021.

Protocolo: 729945
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Portaria Nº 01749 de 10/11/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio: Portel
Periodo: 27/11/2021 a 10/12/2021(13,5) diárias
Servidor:
-5721-3623/1-rosiane cristina Pimentel Pantoja-Técnico/dEaf
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 729544

editaL de NotiFicaÇÃo
.

o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o inte-
ressado abaixo relacionado, a  comparecer à sede do iTErPa, sito à rodo-
via augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de segunda a 
sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, no prazo 
de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente Edital, 
para tratar de assunto relacionado ao seu processo e receber as instruções 
cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa do iTErPa nº 
02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja manifestação 
da parte, os autos será arquivado definitivamente.

Proc. Nº iNTErESSado aSSUNTo MUNicÍPio
2005/224883 SEBaSTiÃo da SilVa loPES TÍTUlo dEfiNiTiVo ToMÉ-aÇU

Em, 17/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 729626

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1793/2021
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 2021/1174149, datado de 05/11/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr complementação de diárias, ao servidor abaixo mencionado, 
no município de Marabá,  em virtude do seu retorno, ter ocorrido somente 
no dia 13/11/2021.
 ii - obrigatoriedade do produto, conforme ordem de Serviço nº 001, de 
12/02/2019, publicada no Diário  Oficial do Estado do Pará, nº 33.803, de 
13/02/2019, os servidores terão 10 (dez) dias uteis, após o término  das 
programações para entrega dos trabalhos e equipamentos.

 MaT. NoME carGo PErÍodo diáriaS
Valor

ToTal r$

55589694/2
Tiago de lima 

ferreira ouvidor 13/11/2021 0,5 118,69

*os servidores receberam ,EPis (luvas., máscaras e álcool em gel) para 
proteção contra o coVid19.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
 Presidente
 Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 17 
de novembro de 2021.

Protocolo: 729670
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
terMo de retiFicaÇÃo

aUToriZo, com fulcro no art.17da lei Estadual nº 7.189/2009 e no art. 65 do 
decreto Estadual Nº 2.135/2010, a rETificaÇÃo no TÍTUlo dEfiNiTiVo Nº 
16, expedido em favor de EMaNoEl loBaTo SoUSa, no dia 14 de junho de 
2010, para o Município de Moju, com área de 17ha.60a.73ca., com a conse-
quente lavratura do TERMO DE RETIFICAÇÃO do nome do beneficiário:
oNde se LÊ: EMaNoEl loBaTo dE SoUSa
Leia-se: EMaNoEl loBaTo dE SoUZa
PUBliQUE-SE.
Belém(Pa), 17 de novembro de 2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 729918
Portaria Nº 1792/2021

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 2021/1267045, datado de 07/11/2021.
r E S o l V E:
alTErar, o período de viagem de 10 a 13/11/2021 para 10/11/2021, dos 
servidores: Gleicy  Merces rocha de albuquerque, coordenadora-caf, e 
Ederlan flexa do Nascimento, Motorista,  concedida através da PorTaria 
Nº 1741/2021 de 08/11/2021, publicada no doE nº 34.760 de 09/11/2021,
 e republicada por conter incorreções no doE nº 34.768 de 17/11/2021, 
para os municípios de Bragança,  ourém e São Miguel do Guamá.
 Publique-se.
  Bruno Yoheiji Kono ramos
  Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 17 de 
novembro de 2021.

Protocolo: 729464

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 7184/2021 - adeParÁ, 
de 04 de NoVeMBro de 2021

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o PaE 20211302068 e a certidão de Óbito 065656 01 55 
2021 4 00447 126 0175264 02, apresentada a esta GaGP.
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Nojo à servidora NiVEa PaUla aSSUNcao ZaNdoNa-
di, nº 54181820/2, ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário, 
lotada neste Órgão, pelo período de 08 (oito) dias, a contar de 01/11/2021 
a 08/11/2021, decorrente do falecimento do seu genitor.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 729485

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 7433 de 17 de NoVeMBro de 2021
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor Marcelo Eduardo ferreira amoras, matrícula 
nº 51855545/ 3, para exercer a função de fiscal do contrato nº 48/2021, 
firmado pela ADEPARÁ e a INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHO-
Vida lTda, cNPJ: 07.628.070/0001-38, que tem por objeto aquisição de 
colchões de solteiro para os postos fiscais da ADEPARÁ.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 729696

.

.

errata
.

errata
Na Portaria de férias nº 6823 de 22/10/21, publicada no doE nº 34.761 
de 10 de outubro de 2021 do servidor NElSoN dE oliVEira lEiTE Mat. 
3175758/ 2.
onde se lê: 16.12.21 a 14.01.22
Leia-se: 30.12.21 a 13.01.22

Protocolo: 729513

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo
Processo n° 2011/441001
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 067/2013
Valor MENSal: r$ 1.251,75
Valor ToTal: r$ 15.021,00
ViGÊNcia: 18/11/2021 à 17/11/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de TailaN-
dia
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: VÂNia Maria MEdEiroS MaGNY
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 720119

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021/adeParÁ

o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, inciso Vi, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do Pregão 
Eletrônico nº 015/2021/adEPará, processo nº 2021/787355, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de 
material gráfico para atender as demandas da agência de defesa agrope-
cuária do Estado do Pará, conforme especificações, condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., decide HoMolo-
Gar o resultado do aludido certame, do tipo menor preço por grupo e item, 
em favor dos seguintes licitantes:
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cNPJ: 40.821.516/0001-11, WTP MarTiNS coMErcio E SErVicoS Ei-
rEli, vencedor dos itens i a XliV, pelo critério de menor preço, no valor 
total de r$ 1.651.760,00 (Hum milhão seiscentos e cinquenta e um mil, 
setecentos e sessenta reais).
Belém/Pa, 16 de Novembro de 2021
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
dirETor GEral da adEPará

Protocolo: 729673

.

.

diÁria
.

Portaria: 7440/2021 objetivo: Gerenciar o Treinamento de inspeção 
de produtos de origem vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Servidor: 54186915/
Maria JoSE lENa corrÊa TaVarES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário 
- ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 7,5 diáriaS / 27/11/2021 a 04/12/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729677
Portaria: 7438/2021 Objetivo: Realizar palestra sobre a importância de 
ferramentas de sistemas nos procedimentos institucionais da defesa e ins-
peção agropecuária e dar apoio durante o Treinamento de inspeção de 
produtos de origem vegetal de estabelecimentos processadores de deri-
vados da Mandioca e Polpa de frutas no município. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: oEiraS do Pará/Pa destino: BraGaN-
Ça/Pa Servidor: 55588427/JoSiVaN TENorio BarBoSa (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 7,5 diáriaS / 27/11/2021 a 04/12/2021. ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729647
Portaria: 7439/2021 objetivo: dar apoio durante o Treinamento de ins-
peção de produtos de origem vegetal de estabelecimentos processadores 
de derivados da Mandioca e Polpa de frutas no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa/
Pa Servidor: 0021938/ NorMa SUEli ElEUTErio TEiXEira (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 7,5 diáriaS / 27/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729657
Portaria: 7437/2021 objetivo: realizar supervisão técnica e alinhamen-
to de procedimentos nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, rEdEN-
ÇÃo, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 57189755/aNa THaiS SoU-
Za dE lEÃo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 21/11/2021 a 
27/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729588
Portaria: 7435/2021. objetivo: reunir com gerente regional, servidores 
e lideranças dos meios produtivos envolvendo cultivos agrícolas e progra-
mas da área vegetal nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: faro, oriXiMiNá, TErra SaNTa/
Pa Servidor: 3175758/NElSoN dE oliVEira lEiTE (GErENTE) / 9,5 di-
áriaS / 13/12/2021 a 22/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 729579
Portaria: 7436/2021 objetivo: realizar supervisão técnica e alinhamen-
to de procedimentos nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, rEdEN-
ÇÃo, SaNTaNa do araGUaia/Pa.Servidor: 54185728/Maria alicE al-
VES THoMaZ liSBoa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS 
/ 21/11/2021 a 27/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729584
Portaria: 7434/2021 objetivo: reunir com indústria artesanal de farinha 
local onde ocorrerá a aula prática e avaliar os espaços, bem como de-
monstrar o uso da ferramenta de sistema para cadastramento de estabe-
lecimentos nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa, acará, MoJU/Pa Servidor: 
54186915/Maria JoSE lENa corrÊa TaVarES (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 
a 26/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729573
Portaria: 7441/2021 objetivo: realizar Vacinação assistida/fiscalizada 
em 05 propriedades no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa. 
Servidor: 57216618/draUcia darlEN SilVa GoUVEa (MÉdico VETEri-
Nário) / 2,5 diáriaS / 17/11/2021 a 19/11/2021. ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 729721
Portaria: 7444/2021 objetivo: realizar o atendimento de suspeita de 
Síndrome Hemorrágica dos Suínos em propriedade no Município. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/
Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 05869560/ aUricElia do So-
corro SoUZa araUJo JaiME (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diáriaS / 
03/11/2021 a 04/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 729762
Portaria: 7443/2021 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/
Pa. Servidor: 54187460/iolaNda ZaNi ZaMProGNo (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 17/11/2021 a 19/11/2021. ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 729753

Portaria: 7442/2021 Objetivo: Realizar as fiscalizações volantes de 
trânsito. Fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoJU/
Pa destino: acará, BarcarENa, coNcÓrdia do Pará/Pa Servidor: 
57189981/lUiS cESar acacio BarBoSa (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 23/10/2021 a 
26/10/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 729743
Portaria: 7427/2021 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 / 29/11/2021 a 03/12/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 729396
Portaria: 7432/2021 objetivo: realizar Vacinação assistida e fiscalizada 
em Propriedades rurais na região do lago grande do curuai referente a 
etapa de vacinação de Novembro de 2021 da febre aftosa.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: laGo 
GraNdE/Pa Servidor: 54197572/ SoloN PESSoa GodiNHo JUNior 
(TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 15/11/2021 a 19/11/2021. orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 729427
Portaria: 7430/2021 objetivo: realizar reunião técnica preparatória 
para a supervisão de segmento Quali-SV do segundo semestre 2021 nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: aBaETETUBa, TailÂNdia/Pa Servidor: 57223711/ PaUlo 
fErNaNdo PirES BaSToS JUNior (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS 
/ 12/11/2021 a 16/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 729419
Portaria: 7431/2021 objetivo: realizar Vacinação assistida e fiscalizada 
em Propriedades rurais na região do lago grande do curuai referente a 
etapa de vacinação de Novembro de 2021 da febre aftosa.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: laGo 
GraNdE/Pa Servidor: 55588068 / iSraEl rENaTo dE oliVEira PiMEN-
TEl (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 15/11/2021 a 19/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 729422
Portaria: 7428/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e/ou fis-
calizada em 12 propriedades rurais consideradas de risco ou de escolha 
aleatória com bovinos durante a etapa de novembro de 2021.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: 
MaracaNÃ/Pa Servidor: 541885631/Kid STElio alMEida (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 16/11/2021 a 19/11/2021.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 729404
Portaria: 7429/2021 objetivo: realizar vacinação assistida da campa-
nha de vacinação contra febre aftosa etapa novembro – 2021 e busca 
de inadimplentes etapas maio/2021 no município. Justifico o destino ser 
o mesmo da lotação devido as propriedades serem de longas distâncias, 
necessitando pernoites nos locais evitando o desperdício de combustível. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alMEiriM/Pa 
destino: alMEiriM,MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5914905/BrUNo doS 
SaNToS caTUNda (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEri-
Nário) / 9,5 diáriaS / 19/11/2021 a 28/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 729409

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0790 /2021 – 16.11.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 12.11.2021, o assistente de administração ri-
cardo aUGUSTo rEiS E SilVa-Matrícula nº 3175260/1, como agente Pú-
blico de controle interno da Unidade Gestora do Escritório regional das 
ilhas. (PaE: 1294972).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº 0791 /2021 – 16.11.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
P r o r r o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0222/202021, que colo-
cou à disposição da casa civil da Governadoria do Estado do Pará, Sem 
Ônus para a EMaTEr-Pará, o Extensionista rural-i, Engº- agrônomo friTZ 
GaUcH - Matrícula nº 3176932/1, a contar de 01.01.2022 a 31.12.2023.
(PaE: 1277714).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 729709
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coNtrato
.

coNtrato 054/3021
data da assinatura: 17/11/2021
Vigência: 17/11/2021 a 16/05/2022
Objeto: O presente instrumento têm por finalidade a contratação de em-
presa para aquisição de materiais de expediente e materiais de higiene 
e limpeza para atender a necessidade da EMaTEr sede e suas unidades.
dotação orçamentária:
Programa:1297
ação: 4120008338-c
foNTE: 010 - TESoUro do ESTadoS
Elemento de despesa:: 339030 - Material de consumo
MUNicÍPio: MariTUBa
Valor GloBal: r$ 590.256,00( Quinhentos e  noventa mil  e duzentos e 
cinquenta e seis reais)
contratada: EMPrESa MarTiNS Jr coMÉrcio aTacadiSTa EirEli
ENdErEÇo: Passagem dois de Junho,, 05  a, castanheira, Belém Pará cEP 
66.645-105
ordENador: roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo

Protocolo: 729850

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 072/2021, BENEficiário: 
fraNciSco fláVio Vidal / MaTrÍcUla: 57212866 / carGo oU fUN-
ÇÃo: EXT. rUral ii / MUNicÍPio: PiÇarra-Pa / oBJETiVo: cUSTEar 
dESPESaS coM SErViÇoS dE aTEr do ESloc dE PiÇarra-Pa / coNfor-
ME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJETo aTiVidadE: 8711/ foN-
TE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 339030=r$ 600,00 / Valor ToTal 
r$ 600,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS 
/ ordENador dE dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES alVES.

Protocolo: 729534

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº214/2021;BENEficiário:claUdiNEi aPa-
rEcido alMEida;MaTrÍcUla: 5959960;fUNÇÃo;EMPrEGo dE coN-
fiaNÇa;oBJETiVo:coNdUZir VEicUlo coM EQUiPE TÉcNica da EMa-
TEr-Pa,QUE irÃo ViaJar aoS MUNicÍPioS dE NoVo rEParTiMENTo,-
PacaJá,aNaPU, alTaMira, BraSil NoVo,MEdicilÂNdia,UrUará,Pla-
caS, rUrÓPoliS E SaNTarÉM;PErÍodo: 13 a 18.11.2021;Nº dE diá-
riaS:5,0(ciNco);dESTiNo: NoVo rEParTiMENTo,PacaJá,aNaPU, alTa-
Mira, BraSil NoVo , MEdicilÂNdia ,UrUará,PlacaS, rUrÓPoliS E 
SaNTarÉM;ordENador dE dESPESa :KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 729488
Portaria de diaria Nº213/2021;BENEficiário:oSValdo ViEi-
ra MoUra JÚNior;MaTrÍcUla: 5960647-1;fUNÇÃo;aSSESSor ESPE-
cial da dirEToria EXEcUTiVa;oBJETiVo:coNdUZir VEicUlo coM 
EQUiPE TÉcNica da EMPrESa,QUE irÃo ViaJar aoS MUNicÍPioS dE 
NoVo rEParTiMENTo,PacaJá,aNaPU, alTaMira, BraSil NoVo,ME-
dicilÂNdia,UrUará,PlacaS, rUrÓPoliS E SaNTarÉM;PErÍodo: 13 
a 18.11.2021;Nº dE diáriaS:5,0(ciNco);dESTiNo: NoVo rEParTi-
MENTo,PacaJá,aNaPU, alTaMira, BraSil NoVo,MEdicilÂNdia,UrU-
ará,PlacaS, rUrÓPoliS E SaNTarÉM;ordENador dE dESPESa :KEi-
MENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 729483

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 0770/2021, PUBLicada No doe Nº 34.760 

de 09.11.2021
r E M a N E J a r, a contar de 03/11/2021, o Extensionista rural l –PaUlo 
aMaZoNaS PEdroSo- Matrícula nº 21709/6, do Escritório local de Santa 
Bárbara, para exercer suas funções no Escritório regional das ilhas.

Protocolo: 729628

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2121/2021 - GaB/seMas 
17 de NoVeMBro de 2021

objetivo: realizar Vistoria técnica para acompanhamento dos serviços de 
reflutuação do Navio Haidar, no Porto de Vila do Conde no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período:09/11 a 13/11/2021-04 e ½ diárias.
Servidores:
- 8400928/ 1 - MarcoS ENoQUE lEiTE liMa – (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)

- 57175269/ 1 - liNS SaNdro rESQUE daMaScENo - (Técnico Em Gestão 
de infra-Estrutura)
- 5092663/ 1- riTa dE cáSSia NaSciMENTo caValcaNTE - (Engenheiro Químico)
- 54191335/ 2- iVaN roBErTo SaNToS araÚJo- (Técnico Em Gestão de 
infra-Estrutura)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 729663
Portaria Nº 2125/2021 - GaB/seMas 

17 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Participar da 3ª reunião ordinária do comitê Executivo do fÓ-
rUM ParaENSE dE MUdaNÇaS E adaPTaÇÃo cliMáTica.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Salvaterra/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 15/11 a 17/11/2021 - 02 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- Valéria de Jesus almeida carneiro - (colaborador eventual)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 729928
Portaria Nº 2123/2021 - GaB/seMas 

17 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica para acompanhamento dos serviços de 
reflutuação do Navio Haidar, no Porto de Vila do Conde.
origem: Belém/Pa.
destino: Barcarena/Pa.
Período: 03/11 a 06/11/2021– 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 8400928/1 - MarcoS ENoQUE lEiTE liMa (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 57175269/1- liNS SaNdro rESQUE daMaScENo - (Técnico em Gestão 
de infra-estrutura)
- 5092663/1 - riTa dE caSSia NaSciMENTo caValcaNTE- (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 54191335/2 - iVaN roBErTo SaNToS araÚJo - (Técnico em Gestão de 
infra-Estrutura)
ordenador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão administra-
tiva e financeira

Protocolo: 729789
Portaria Nº 2101/2021 - GaB/seMas 

16 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: de participar da ação Eco Semas que tem como foco a conscien-
tização de preservação nas praias.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Salinópolis/Pa
Período:11/11/2021 a 15/11/2021- 4 e ½ diárias.
Servidora:
-5922809/2-EliSaMa caNcio MorEira- (TÉcNica EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 729371
Portaria Nº 2097/2021 - GaB/seMas 

16 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Participação do ii Encontro de Unidades correcionais, promovido 
pela controladoria-Geral da União(cGU).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 22/11 a 23/11/2021– 01 e ½ diária.
Servidor:
- 55589780/ 7 - lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES - (corregedor)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 728923

FÉrias
.

Portaria Nº 2052/2021-dGaF/GaB/seMas , 09/11/2021
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período 
de 08/12/2021 a 06/1/2022 para 06/01/2022 a 04/02/2022, ao 
servidor MESSiaS aNToNio de SoUZa rUfiNo, id. funcional nº.5834279/ 
2, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na diretoria de 
fiscalização ambiental, concedida através PorTaria Nº.1901/2021 -dGaf/
GaB/SEMaS de 22/10/2021, publicada no doE nº 34.746 de 25/10/2021, 
referente ao exercício 2019/2020.
lilia Marcia raMoS rEiS
Secretária adjunta de Gestão administrativa e Tecnologias, em exercício

Protocolo: 729402

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 418845/2006
NoME do iNfraTor: PioNEiro coMBUSTiVEl lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual 5.887/1995.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infra-
ção n° 222/diSUP, ante a incidência da prescrição executória, consoante 
preleciona a sumula n° 473 do STf. Sendo este arquivado, observando as 
formalidade legais.
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eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 13209/2009
NoME do iNfraTor: friGorifico TroPical lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 e 94, da lei Estadu-
al n° 5.887/1995, em consonância com o art. 60 e 70, da Lei Federal 
9.605/1998- lei de crimes ambientais; n° 6.514 de 22/07/08 resolução 
do coNaMa N° 237, de 19/12/1997.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 7.501 UPf’s, referente ao auto de infração n° 1562/2009/GErad, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 57270/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 1946/2016
NoME do iNfraTor: JoSE PaUlo MariNHo TaVarES
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, e art. 119 inciso iii da lei Estadual n° 
5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 20 inciso iii, da lei Estadual n° 
6713/1995, em consonância com o art. 225, da Lei Federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 2.500 UPf’s, referente ao auto de infração n° 7001/07593/2015/GE-
faU, e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, 
o escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 55568/2019/
COFIN/DGAF/SAGAT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por fim, 
sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 432989/2008
NoME do iNfraTor: PoSTo UBN lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual n° 
5887/2095, em consonância com a resoluçaõ do CONAMA 237/97
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
1381/2008, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do 
art. 21 do decreto federal n°6.514/2008. Sendo este arquivado, observan-
do as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 4254/2009
NoME do iNfraTor: fraNciSco UrBaNo PaZ
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 22 da lei Estadual 6462/2002/, 
em consonância com o art. 47 da Lei Federal 9.6514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de adVErTENcia, 
sendo este arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 394596/2007
NoME do iNfraTor: SEcrETaria MUNiciPal dE SaNEaMENTo-SESaM
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 22 e 93 da lei 5.887/1995, em 
consonância com o art. 60 e 54, § 2°, inciso V da Lei n° 9.605/1998 e art. 
81 inciso iX, da lei n° 6381 de 25/07/2001.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 7.501 UPf’s, referente ao auto de infração n° 1069/2007/dirad, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 711589111235), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

Protocolo: 729912
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato N° 28/2020
ParTES: idEflor-Bio E a EMPrESa BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
oBJETo: o aditamento tem por escopo a rEPacTUaÇÃo doS Valo-
rES ViGENTES, de acordo com a convenção coletiva de Trabalho 2021, 
com número de registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 
Pa0000791/2021.
Valor: o novo valor global do contrato é de r$ 1.874.767,68 (um milhão, 
oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e 
sessenta e oito centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: fonte – 0116008810; Natureza da despesa – 
33.90.37; PTrES – 798407.
aSSiNaTUra: 16/11/2021
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
contratante
VicTor SoUZa flEXa
BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
contratada

Protocolo: 729766

diÁria
.

Portaria Nº 738 de 11 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1255725 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Acompanhar atividades de fiscalização em parceria com o IBAMA 
que abrangem o Tabuleiro do Embaubal e as rotas de migração da Tarta-
ruga da amazônia
origem: Senador José Porfírio-Pa
destino: Porto de Moz-Pa
Período: 10 a 13/11/2021 - 3,5 (três e meia) diárias
Servidor: atilla Melo do Nascimento - 5900252 - Técnico em Gestão de 
Pesca e aquicultura
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 764 de 16 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal:  conforme o processo nº 2021/1261738 e art.145 da 
lei Estadual nº 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Visita Técnica para reconhecimento e monitoramento das fragili-
dades e potencialidades do rEViS, para readequação do plano operacional 
de educação ambiental da referida Uc
origem: Belém-Pa
destino: Marituba-Pa
Período: 09/12/2021 - 0,5 (meia) diária
Servidor: Joel lima Barbosa dos Passos - 8001272 - Técnico em Gestão 
ambiental
Eva de fátima Grelo da Silva - 80845290 - Técnico em Gestão de Meio 
ambiente
Waldemar Viana de andrade Júnior - 550890 - Técnico em Gestão de Meio 
ambiente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 767 de 16 de NoVeMBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o muni-
cípio de Marapanim e algodoal - Pa, de 07 a 11/12/2021:

Servidor objetivo
deiliany lima de Souza oliveira, matrícula nº 

57215529, cargo de Técnico em Gestão de Meio 
ambiente.

Participar da realização da 1º reunião ordinária de conselho 
Gestor da aPa algodoal-Maiandeua 2021.

auro Nascimento dias, matrícula  nº 57194213, 
cargo de agente administrativo. Auxiliar nos trâmites operacionais e logísticos.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/1258383 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 770 de 16 de NoVeMBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de São Miguel do Guamá, irituia, Ulianópolis e Paragominas-Pa, de 
13 a 17/12/2021:

Servidor objetivo
Gabriel almeida Silva, matrícula  nº 5947771, 

ocupante do cargo de Gerente
Visitas Técnicas de acompanhamento regular às atividades 

do Prosaf.
Weliton carlos ramalho, matrícula  nº 5923530, 

ocupante do cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte de servidor em ativi-

dade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/1265790 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 769 de 16 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1266309 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: acompanhar a Presidente do idEflor-Bio que irá visitar a área 
dos Postos de desembarque Pesqueiro e reunião com representes do setor 
da pesca
origem: Belém-Pa
destino: Tucuruí e Breu Branco-Pa
Período: 24 a 26/11/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: Marcel Silva de oliveira - 5914586 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 768 de 16 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1266300 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: ação de Educação ambiental – Natal no Mosaico lago de Tucuruí, 
Porto da Santa rosa e Porto Novo
origem: Belém-Pa
destino: Tucuruí, Jacundá e Goianésia-Pa
Período: 15 a 17/12/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: Karla lessa Bengtson - 5560918 - Presidente
ridiVaN clairEfoNT dE SoUZa MEllo NETo
diretor de Gestão administrativo e financeiro

Portaria Nº. 766 de 16 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1277310 e art. 145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: conduzir veículo que irá transportar materias da sede para re-
gional
origem: Belém-Pa
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destino: São Geraldo do araguaia-Pa
Período: 02 a 04/10/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: fábio fonseca filgueira - 5950032 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 765 de 16 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1266277 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Visita a área dos Postos de desembarque Pesqueiro e reunião 
com representes do setor da pesca
origem: Belém-Pa
destino: Tucuruí, Breu Branco, Goianésia, Nova ipixuna, Jacundá, itupi-
ranga e Novo repartimento-Pa
Período: 24 a 26/11/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: Karla lessa Bengtson - 5560918 - Presidente
ridiVaN clairEfoNT dE SoUZa MEllo NETo
diretor de Gestão administrativo e financeiro

Portaria Nº. 763 de 12 de NoVeMBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de itaituba-Pa, de 13 a 18/12/2021:

Servidor objetivo
Weden José Mota da Silva, matrícula nº 5958152, 

ocupante do cargo de Gerente.
acompanhamento de mecanização e demarcação de áreas 

de agricultores atendidos pelo ProSaf.
Gizele luciana cabral ramos, matrícula nº 5957611, 

cargo de Técnico em Gestão ambiental.
Peterson Silva de Sousa, matrícula  nº 5953423, 

cargo de Técnico em Gestão ambiental.
Paulo césar alves Gonçalves, matrícula nº 

54187118, cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 

atividade institucional.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2021/1263526 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 762 de 12 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal:  conforme processo nº 2021/1266128 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar visita técnica de monitoramento de Safra na UPa 09 - 
UMf 1 - lN Guerra indústria e comércio de Madeiras lTda, visita de mo-
nitoramento e controle na área do centro de Treinamento e levantamento 
dos bens reversíveis ao estado na UMf 2 de detentor rondobel indústria e 
Comércio de Madeiras LTDA para fins de rescisão contratual
origem: Belém-Pa
destino: Santarém, Juruti e aveiro-Pa
Período: 13 à 22/12/2021 - 9,5 (nove e meia) diárias
Servidor: Jefferson Moreira Espirito Santo - 57233266 - Gerente
Wander luiz da Silva ataide - 5959255 - Técnico em Gestão ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 761 de 12 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1260852 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar atividades de Educação ambiental nas comunidades do 
PESaM por meio da aplicação do Manejo das abelhas Nativas Melíponas
origem: Belém-Pa
destino: Marabá e São Geraldo do araguaia-Pa
Período: 06 a 18/12/2021 - 12,5 (doze e meia) diárias
Servidor: Soraya Tatiana Macedo alves - 54186246 - Técnico em Gestão 
de Meio ambiente
adriana oliveira Maués ferreira - 57176021 - Técnico em Gestão de Meio 
ambiente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 759 de 12 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1264525 e art. 145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar da 1º reunião de conselho Gestor do Monumento Na-
tural da atalaia
origem: Belém-Pa
destino: Salinópolis-Pa
Período: 01 a 03/12/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: Maria do Perpétuo Socorro rodrigues de almeida - 5615003 - diretor
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 758 de 12 de NoVeMBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o muni-
cípio de Maracanã e Salinópolis-Pa, de 26 a 31/12/2021:

Servidor objetivo
auro Nascimento dias, matrícula  nº 57194213, 

cargo de agente administrativo. apoio operacional e administrativo nas ações de ordenamento 
territorial para dirimir o uso e circulação indevida nas extremi-

dades das dunas do Monumento Natural do atalaia.carla andrya Silva de oliveira, matrícula 5942874, 
cargo de auxiliar operacional.

Jefferson de Oliveira Medeiros, matrícula nº 
5953395, cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2021/1263982 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 771 de 17 de NoVeMBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Tomé-açu-Pa, de 18 a 19/11/2021:

Servidor objetivo

Estevam Jorge cavalcante coqueiro, matrícula nº 
57230920, ocupante do cargo de Gerente.

ampliação do viveiro 12x12m da comunidade de Miritipitan-
ga e remasnescente de Quilombo Menino Jesus pertencente 

ao Projeto Prosaf.

laura dias dos Santos, matrícula  nº 5800153, 
ocupante do cargo de Gerente.

Tatiana castro de assis, matrícula nº 5868408, 
ocupante do cargo fEa/Engenheira agrônoma

Jefferson de Oliveira Medeiros, matrícula nº 
5953395, ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir o veículo oficial em apoio aos servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 1,5 (uma e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2021/1266287 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 729623
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria
.

Portaria coNJUNta Nº 042/2021 – FisP 
de 10 de NoVeMBro de 2021

o Presidente do fundo de investimento de Segurança Pública no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela lei Estadual nº 5.739/1993.
CONSIDERANDO: os princípios da celeridade e eficiência na Administração 
Pública e para tanto a necessidade de designação de militares do corPo 
dE BoMBEiroS MiliTar do Pará para comporem coMiSSÃo ESPEcial 
MiSTa dE liciTaÇÃo, os quais serão responsáveis por processar e julgar 
atos licitatórios no rEGiME difErENciado dE coNTraTaÇÃo - rdc, nas 
formas eletrônica e presencial de interesse do respectivo Órgão, em con-
formidade com o art. 34 da lei 12.462/2011 de 04 de agosto de 2011.
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo para que componham a referi-
da COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO, a fim de realizarem PRO-
cEdiMENToS liciTaTÓrioS para aMPliaÇÃo e rEforMa do QUarTEl do 
6º GBM - BarcarENa-Pa, conforme respectivas motivações encaminhadas 
a este fiSP.
caP QoBM - rENaTa dE aViZ BaTiSTa - Mf: 57216377/1;
Sd BM - VicTor MoraES caBral loBaTo - Mf: 5932318/1
assist. adm. - doriVal MaGalHÃES dE SoUZa - Mf: 56154
art. 2º -  dEfiNir que a presente Portaria tem abrangência exclusiva para 
os certames sob a modalidade de rdc;
art. 3º - revogam-se as disposições em contrário;
art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 729590
Portaria Nº 1710/2021-crH/saGa 

BeLÉM, 17 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais...
coNSidEraNdo: o art. 91 da lei nº 5.810/94
coNSidEraNdo: certidão de Nascimento Matricula de n° 066852 01 55 
2021 1 00292 180 0317613 10.
rESolVE: conceder ao servidor PaUlo HENriQUE JUNQUEira dE SoUSa, 
Gerente de operações Pc, Mf n° 5914335, 10(dez) dias de licença Pater-
nidade, no período de 05.11 a 14/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 729733
Portaria Nº 118/2021/GaB.sec/seGUP.

BeLÉM/Pa, 16 de NoVeMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, UalaME fia-
lHo MacHado, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o acordo dE cooPEraÇÃo TÉcNica N° 011/2021, que 
entre si celebram SEcrETaria dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa So-
cial - SEGUP e a GUarda MUNiciPal dE BElÉM, oriundo do Proces-
so Eletrônico n.º 2021/857384 e que tem por objeto a cooperação mútua 
entre os partícipes visando a cessão de servidores públicos municipais da 
Guarda Municipal de Belém à SEGUP, para desenvolverem suas atividades 
laborais na diretoria de contrainteligência - Siac/SEGUP, conforme descri-
to no Plano de Trabalho em anexo.
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coNSidEraNdo o que dispõe o art. 67 da lei federal n.º 8.666/93;
rESolVE: Nomear o servidor iVaNildo PErrEira doS SaNToS, Matrícu-
la Funcional: 700657, como titular para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do instrumento, e o servidor NilSoN NEVES SilVa, Matrícula fun-
cional: 5886724, como suplente e em substituição no caso de ausência 
da fiscal.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 729757

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 1708/2021-saGa 
BeLÉM, 17 de NoVeMBro de 2021

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 98 cc a línea a do inciso i do art. 99 da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações Pú-
blicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: Processo n°2021/1302916
rESolVE: conceder 30(trinta) dias de licença Prêmio a servidora Maria 
do Socorro NaSciMENTo fEio, coordenadora de Monitoramento e con-
trole, Mf nº 63290/1, referente ao triênio de 2000/2003, no período de 
18.11.2021 a 17.12.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 729448

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 1706/2021-crH/saGa
BeLÉM, 17 de NoVeMBro de 2021

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: laudo Médico n° 82094
rESolVE: Prorrogar por 90(noventa) dias a licença Saúde da servidora 
aMaZoNiNa rEiS E SilVa, Técnico de administração e finanças, Mf nº 
3152847/1, no período de 31.10.2021 à 28.01.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 729821

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1709/2021-saGa 
BeLÉM, 17 de NoVeMBro de 2021

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº1708/2021-SaGa, de 17.11.2021, que 
concedeu licença prêmio à servidora Maria do Socorro NaSciMENTo 
fEio, coordenadora de Monitoramento e controle, Mf 63209/1, no período 
de 18.11 a 17.12.2021.
r E S o l V E: designar o servidor JoÃo ocÉlio rodriGUES BraNdÃo, 
assistente administrativo, Mf71315/1, para responder pelo cargo de coor-
denador de Monitoramento e controle, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 729697
Portaria Nº 1707/2021-saGa

BeLÉM, 17 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo: Processo nº2021/1305552, e Mem. Nº27/2021-GSaGa, 
de 16.11.2021.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº1704/2021-SaGa,de 10.11.2021,publicada 
no doE nº34762 de 11.11.2021, que concedeu 05(cinco) dias do período 
de gozo de férias ao servidor WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro, diretor 
de administração e finanças , Mf 5808189/7, 2020/2021,no período de 
15.11 a 19.11.2021.
r E S o l V E:
designar a servidora JoYcE WaNia lira loUZada, assessor i, 
Mf 54193069/3, para responder pelo cargo de diretor de administração e 
finanças, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 729437

errata
.

errata de eXtrato de editaL N° 003/2021-Pss/seGUP/Pa, 
de 16 de NoVeMBro de 2021.

oNde-se LÊ: EXTraTo dE EdiTal N° 003/2021-PSS/SEGUP/Pa
Leia-se: EXTraTo dE EdiTal N° 001/2021-PSS/SEGUP/Pa

Protocolo: 729525

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 247/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, 
Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da 
cédula de identidade n° 1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente e 
domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, RESOLVE 
reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 
25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhor(a) aMaNda NUNES SoUZa doS SaNToS, Especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 776.222.192-15, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como Supervisora - Turmas 1, 2 e 3, no curso 
de Química forense, aprovado pela resolução nº 392/2021 - coNSUP., 
cujo valor total é r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), incluídos todos 
os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 85.201.06.181.1502.8832- capacitação de agentes de 
Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0101.
Belém/Pa, 17 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 729603
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 248/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, 
Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio 
de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo roBErTo 
doS SaNToS liMa, brasileiro, portador(a) da cédula de identidade n° 
1562036, cPf n° 304.401.902-82, residente e domiciliado nesta cidade, no 
âmbito de suas atribuições legais, RESOLVE reconhecer a INEXIGIBILIDADE 
dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em 
conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria 
Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 012/2019-GaB iESP, resolução 
nº148/2015, nº149/2015, nº214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas 
oriundas do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança 
Pública do Pará - iESP para contratação do(a) Senhor(a) Nair corrEia 
dE frEiTaS caSTro, Mestre, inscrita no cPf sob o nº 281.104.472-87, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente 
da disciplina Perícia de laboratório forense (Química) – Turmas 1, 2 e 
3, no curso de Química forense, aprovado pela resolução nº 392/2021 
- coNSUP, cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 85.201.06.181.1502.8832- capacitação de 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0101.
Belém/Pa, 17 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 729607

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 248/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 248/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, inciso ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 17 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 729609
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 247/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 247/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 17 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 729605
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de FaLeciMeNto Nº 096/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o cB PM rEf 
rG 6426 WaldEci GoMES do NaSciMENTo, faleceu na cidade de Belém/
Pa, na data 25 de fevereiro de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 065656 01 55 2021 4 00434 039 0171277 12, expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 03 de março de 2021, apresentada e 
arquivada no cVP,
rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o cB PM rEf rG 6426 WaldEci 
GoMES do NaSciMENTo, em virtude do seu falecimento na data 25 de 
fevereiro de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 25 de fevereiro de 2021 e revoga as disposi-
ções em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa,17 de novembro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 729900

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 335/21/di/dF, contida no doE nº 34.509 
do dia 05/03/2021; onde Lê-se: Servidor: SGT PM Edinilson Santos de 
olivieira; cPf: 425.547.212-20; Valor: r$ 1.50,450,68. SGT PM Wendel 
dos Santos Gonçalves;cPf: 424.390.942-34; Valor: r$ 1.468. Leia-se: 
SGT PM Edinilson Santos de olivieira; cPf: 425.547.212-20; Valor: r$ 
1.450,68. SGT PM Wendel dos Santos Gonçalves; cPf:424.390.942-34; 
Valor: r$ 1.450,68. ordenador: cEl QoPM MarcElo roNald BoTElHo 
dE SoUZa.

Protocolo: 729462

.

.

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 contrato adminis-
trativo nº 028/2020 – PMPa, por mais 12 (doze) meses, permanecendo 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: Programa: 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:167.033.832-00; ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 729857
4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 
054/2017-daL/PMPa; EXErcÍcio: 2021; cujo o objeto consiste na 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de for-
necimento de licença da GooGlE MaPS aPi for WorKS para 500.000 ( 
Quinhentos Mil) MaPS crEdiTS PriVadoS, decorrente do processo licita-
tório nº016/17-cPl/PMPa, no valor Global de r$ 50.490,00 (cinquenta mil 
e quatrocentos e noventa reais); data da assinatura: 17/11/2021; ViGÊN-
cia: 17/11/2021 a 16/11/2022; a dESPESa coM ESTE coNTraTo ocor-
rErá: Programa: 1508 - Governança Pública; ação (Projeto/atividade): 
8238 Gestão de Tecnologia da informação e comunicação; Natureza de 
despesa:3.3.90.40.94- aquisição de Softwares de aplicação; Plano inter-
no: 4120008238c; fonte: 0101 (recursos ordinários); EMPrESa: GEoaM-
BiENTE SiSTEMaS lTda;cNPJ: 05.048.940/0001-74; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 729490

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 019/2021 
– ccc/PMPa. Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
019/2021 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa coMErcial 
SoarES & MoTa lTda, cujo objeto é a “aquisição de Equipamentos e Mate-
riais Permanentes, para uso das Ambulâncias do Hospital da Policia Militar 
(HPM), da Unidade Sanitária de área i (USa i - cfaP) e Unidade Sanitária 
de área iV (USa iV - cME) do corpo Militar de Saúde (cMS).”; onde se lê: 
Plano interno : 1050008277c; leia-se: Plano interno : 105000827; Be-
lém/Pa, 17 de Novembro de 2021; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
– cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 729576

2º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
092/2021 – ccc/PMPa. Pelo presente fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 092/2021 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empre-
sa lS SErViÇoS dE iNforMáTica E ElETrÔNica lTda., cujo objeto é a 
“aquisição de material para os polos onde acontecerá o curso de formação 
de praças, conforme Termo de Referência e Especificações que integram 
o contrato.”; fica acrescido a fonte 0301; Belém/Pa, 10 de Novembro de 
2021; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; 
comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 729564

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portaria de coNcessÃo
Portaria Nº 955/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, HÉlio PaiXÃo 
dE MoraES, TEN cEl PM, Mf 5820065/1, do efetivo do (a) dPcdH/
dGo; 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$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 729835

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo

o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 045/2021 – cPl/PMPa – PaE n° 2020/761385, cujo 
objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento e 
instalação de aparelhos de ar condicionado split, destinados ao Prédio do 
comando de Missões Especiais da PMPa, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no edital e seus anexos;
considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02, 
combinado com o art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 534/2020;
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPa, designado 
através da Portaria nº 004/2021 – cPl/PMPa, de 14 de setembro de 2021, 
que adjudicou a proposta da empresa dENTEcK ar coNdicioNado lTda, 
inscrita no cNPJ sob o nº 11.319.557.0003/78, para o grupo único no valor 
de r$ 208.482,44 (duzentos e oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais 
e quarenta e quatro centavos)
02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos da 
PMPA, a fim de que sejam adotadas as medidas administrativas no âmbito 
de suas atribuições, relativas à contratação da empresa vencedora.
Quartel em Belém-Pa, 17 de novembro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 729978

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 07/20221 – cPL/FasPMPa

o fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará – faSPMPa, através 
de seu pregoeiro, torna público o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 07/2021 – cPl/
faSPM, processo nª 034/2021 tendo como objeto:
“a aQUiSiÇÃo dE 05 (ciNco) VEÍcUloS TiPo MiNi VaN UTiliTário 
Para TraNSPorTE dE PESSoaS”
data de abertura para lances dia 30/11/2021
Horário da Abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF)
Endereços eletrônicos: www.compraspara.pa.gov.br e www.comprasnet.
gov.br
Maiores informações: (091) 3344-2070
 Belém, 17 de novembro de 2021.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo - cEl PM rG 18338
diretor do faSPM

Protocolo: 729473

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de credeNciaMeNto n.º 011/2021 – FasPM - credenciamen-
to, análise de Habilitação, Propostas e adjudicação de pessoas físicas ou 
jurídicas.
No decimo sétimo dia do mês de novembro do ano de 2021, às 09h00 
na sala da cPl-faSPM, localizado a Trav. Nove de janeiro, nº 2.600 
esquina com Avenida Fernando Guilhon, Bairro da Cremação, fizeram-
se presentes os membros da comissão Especial de credenciamento, 
nomeados pela PorTaria Nº 048/2020-SEc/faSPM, para conduzir a 
SESSÃo, referente ao credenciamento nº 001/2021, cujo objeto é a 
contratação de pessoas físicas e jurídicas para a aquisição de SErViÇoS 
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dE diVErSoS SEGMENToS, atendendo a região Metropolitana e os demais 
municípios do estado do Pará através dos polos credenciados, destinadas 
complementarmente aos contribuintes e dependentes do faSPM, de acordo 
com as condições do Edital de credenciamento. o presidente da comissão 
Especial caP QaoPM r/r rG 9236 MaUro liMa aMaral, presidiu a 
sessão, procedendo-se inicialmente a abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação das pessoas com personalidade Jurídica. Que 
apresentaram os devidos elementos necessários à participação no certame 
conforme exigências contidas no Edital, as seguintes empresas passam a 
ser denominadas de credenciadas:
PESSoa JUrÍdica
-odoNTo ViGia PrESTaÇÃo dE SErViÇoS lTda
cNPJ: 40.714.454/0001-49
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
-l V NaVES iV PrESTaÇÃo dE SErViÇoS odoNToloGico lTda
cNPJ: 18.051.124/0001-61
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
- odoNTo S i PrESTaÇÃo dE SErViÇoS odoNToloGico lTda
cNPJ: 34.112.188/0001-81
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
-l V NaVES iilTda – ME
cNPJ: 17.259.601/0001-16
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
- KorTE cErTo coNfEcÇÕES E EQUiPaMENToS lTda
cNPJ: 02.505.608/0001-01
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
MaUro liMa aMaral – caP PM r/r rG 9236
Presidente da comissão de credenciamento
carloS rafaEl NaSciMENTo da SilVa – 2º TEN QcoPM rG 40.907
Membro
raiMUNdo TadEU da SilVa loBaTo – SUB TEN r/r rG 10635
Membro

Protocolo: 729610

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

Portaria
.

Portaria Nº 004/2021 – Uci/FUNsaU
o diretor do fundo de Saúde dos Servidores Militares do Estado do Pará - 
fUNSaU, no exercício de suas atribuições conferidas pelo decreto nº 5.380 
de 12 de julho de 2002.
rESolVE:
art. 1º EXoNErar o servidor caP QoaPM rr rG 12499 loUriVal car-
doSo rodriGUES filHo, da função de Presidente da Unidade de controle 
interno do fUNSaU.
art. 2º NoMEar o servidor MaJ QoPM rG 25282 dENiSoN carloS ViEi-
ra riBEiro, para exercer a função de Presidente da Unidade de controle 
interno do fUNSaU.
art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de novembro de 2021
liSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 729852

diÁria
.

Portaria Nº 006/2021 - GaF - diÁrias 
de 03 de NoVeMBro de 2021

oBJETiVo: elaborar o inventário dos bens móveis permanentes, perten-
centes ao fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
fUNdaMENTo lEGal: lei nº 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: iTaiTUBa - Pa
PErÍodo: 22 À 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05 dE aliMENTaÇÃo E 04 dE PoUSada
SErVidorES: 3º SGT PM rG 27641 raiMUNdo JÚNior carValHo 
da SilVa diaS, cPf: 427.799.102-59,
 Valor: r$ 1.186,92
 cB PM rG 36346 aNdErSoN da SilVa SaraiVa, cPf: 906.664.102-
91, Valor: r$ 1.139,40
 cB PM rG 37400 BrENda lorENa SaNToS doS rEiS, cPf: 002.928.962-
98, Valor: r$ 1.139,40
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) dias após a data de re-
torno
ordENador: cEl QoSPM lÍSio EdUardo caPEla HErMES
diretor do fUNSaU

Protocolo: 729653

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº150/iN/coNtrato, 
de 17 de NoVeMBro de 2021

o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da 
lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992, resolve:
art. 1º designar a TcEl QoBM MÔNica fiGUEirEdo VEloSo, 
Mf:5817145/1, como fiscal do contrato n° 109/2021, celebrado com 
a Empresa WTEc MÓVEiS E EQUiPaMENToS TÉcNicoS lTda, cNPJ: 
05.634.834/0001-72, cujo objeto é a aquisição de armário de aço com 8 
portas para atender as demandas das unidades do cBMPa, situadas na re-
gião Metropolitana de Belém e Interior,  para acompanhar e fiscalizar sua 
execução em obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 6º do decreto 
estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
 art. 2º designar o SGT BM HErBErT carloS liNo BarroS, Mf: 
57173950/1, como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá to-
das as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, 
gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme 
art. 66, 67, 70-a, 70-B, 70-c e 71 da lei Estadual no 5.251/1985 (Estatuto 
dos Policiais Militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execu-
ção, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante 
termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 
8.666/93.
art. 4º determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
art. 5º determinar ao fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do instrumento contratual à dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do instrumento contratual ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e
coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 729692

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 109/2021
EXErcÍcio: 2021
origem: ata de registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico Nº 
02/2020 – Ministério da defesa Exército Brasileiro – comando da 7° re-
gião Militar.
objeto: aquisição de armário de aço com 8 portas para atender as deman-
das das unidades do cBMPa.
data da assinatura: 17/11/2021
Valor Total: r$ 1.031.300,00 ( Um milhão, trinta e um mil e trezentos 
reais)
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro
fonte de recurso: 0191000000 – fEBoM
Unidade Gestora: 310101
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funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação Unidades cBMPa.
Elemento de despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente.
Plano interno : 1050007563E
Vigência: 17/11/2021 até 17/11/2022
contratada: WTEc MÓVEiS E EQUiPaMENToS TÉcNicoS lTda
cNPJ: 05.634.834/0001-72
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 729689
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1419/2021-GaB/dGPc/reVoGaÇÃo
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o teor do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1132905, oriundo da Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, por meio do qual informa a desmobilização voluntária do 
servidor TiaGo BarrETo da rocHa BEliENY, delegado de Polícia civil, 
matrícula nº 5913989,
em 07/10/2021;
r E S o l V E:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 2156/2020-GaB/dG/aUToriZaÇÃo, 
de 22/12/2020, que aUToriZoU a prorrogação da liberação do servidor 
TiaGo BarrETo da rocHa BEliENY, delegado de Polícia civil, Matrícula nº 
5913989, para permanecer à disposição da diretoria da força Nacional de 
Segurança Pública - dfNSP, a contar de 07/10/2021;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 729839

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

BeLÉM-Pa, terÇa-Feira, 16 de NoVeMBro de 2021
Portaria N.º 196/2021-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor rEiNaldo aUGUS-
To coSTa SoarES, assistente administrativo, matrícula n° 3159264/1, para 
acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 116/2021 – Pc/Pa, 
firmado com a Empresa PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA, CNPJ N° 
08.593.703/0001-82, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
na Elaboração das Peças Técnicas e Gráficas Necessárias e Indispensáveis à 
Execução de obras Públicas com tipologias e complexidades variadas e outras 
atividades correlatas, por unidades de medidas (M, M², M³, KVa), e no seu 
impedimento o servidor Marco aUrÉlio loUrENÇo GoNÇalVES, Técnico 
em Gestão de infraestrutura, matrícula n°57188140/1, que assistirá o referi-
do contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia Civil do Estado 
do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Polícia civil/Pa

Protocolo: 729379

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2021/753461
PreGÃo Nº. 027/2021
a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. WalTEr 
rESENdE dE alMEida, na PorTaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 
28 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, 
nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das 
propostas financeiras do pregão nº. 027/2021, cujo objeto é Contratação 
de Empresa Especializada em locação de Equipamentos de Sistema de 
alarme e Prestação de Serviços de Monitoramento remoto com Vistoria de 
Pronta resposta para Polícia civil do Estado do Pará e tudo mais que consta 
do referido processo, resolve HoMoloGar o certame, nos termos e para 
os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do Decreto Estadual nº. 534, de 04 de 
fevereiro de 2020, à empresa abaixo especificada:
loTE: 001
Empresa aMaTEc aMaZoNia TEcNoloGia E SiSTEMaS lTda
cNPJ: 08.654.086/0001-88
End.: rua cristina, 170 - anexo, bairro anchieta - Município de Belo Ho-
rizonte/MG;
cEP. 30.310-692 Tel.: (31) 3254-7000/3254-7002 E- mail: contratos@
amatec.com.br
Valor Total do lote: r$51.119,52 (cinquenta e um mil cento e dezenove 
reais e cinquenta e dois centavos).

locaÇÃo dE EQUiPaMENToS
item local Total Mensal Total anual
001 almoxarifado r$325,00 r$3.900,00
002 depósito Patrimônio 1 r$283,33 r$3.399,96
003 depósito Patrimônio 2 r$269,08 r$3.228,96
004 depósito Patrimônio 3 r$308,33 r$3.699,96
005 depósito diME r$284,58 r$3.414,96
006 SEcMa r$294,16 r$3.529,92
007 arquivo Geral r$243,50 r$2.922,00
008 depósito dioE r$243,50 r$2.922,00

Valor ToTal EQUiPaMENTo r$2.251,48 (a) r$27.017,76 (B)
SErViÇo dE MoNiToraMENTo

009 almoxarifado r$250,00 r$3.000,00
010 depósito Patrimônio 1 r$250,00 r$3.000,00
011 depósito Patrimônio 2 r$258,33 r$3.099,96
012 depósito Patrimônio 3 r$250,00 r$3.000,00
013 depósito diME r$258,33 r$3.099,96
014 SEcMa r$250,00 r$3.000,00
015 arquivo Geral r$241,66 r$2.899,92
016 depósito dioE r$250,16 r$3.001,92

Valor ToTal MoNiToraMENTo r$2.008,48(c) r$24.101,76 (d)
Valor ToTal MENSal (a + c) r$4.259,96  
Valor ToTal aNUal (B +d)  r$51.119,52

Belém, 17 de novembro de 2021.
del. aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG/Pc-Pa

Protocolo: 729470

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 369/2021–GaB/dG/cPc-rc 
de 17 de NoVeMBro de 2021.

o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos da lei nº 5.810 de 24.01.94, lei complemen-
tar n° 07/91, de 28.09.91 e o Processo 2021/1291599.
r E S o l V E:
NoMEar a servidora efetiva BiaNca dElaMarE PaSSiNHo alcÂNTara, 
matrícula nº 55587736/3, para o cargo comissionado de Gerência de com-
paração - daS-3;
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 17 de Novembro 
de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 729711
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iNcaPacidade deFiNitiVa Para o traBaLHo
Portaria N º 389 de 08/11/2021-daF

NoME: JoSYlENNE Maria SilVa BraGa
loTaÇÃo: iNSTiTUTo dE criMiNalÍSTica - ic
carGo: Perito criminal
 MaTrÍcUla:5895004/1
ViGÊNcia: 27. 08. 2021.

Protocolo: 729751
LiceNÇa PaterNidade

Portaria N º402 de 16/11/2021-daF
NoME: WaldiNEY MENdES flEXa
carGo: auxiliar Téc. de Perícias - MaTrÍcUla: 5894942/1
PErÍodo: 01.10.2021 à 10.10.2021

Protocolo: 729549

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº379 de 29/10/2021-daF
SErVidor: roSilda raMoS dE SaNTaNa
carGo: Téc. de administração e finançasl, MaTrÍcUla: 33421/2
PErÍodo:01.12.2021 à 30.12.2021
TriÊNio: 01.06.2002 à 31.07.2007

Portaria Nº380 de 29/10/2021-daF
SErVidor: BErNadETE dE loUrdES GUErrEiro rEalE
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 3157237/2
PErÍodo:31.12.2021 à 29.01.2022
TriÊNio: 21.11.2016 à 20.11.2019

Portaria Nº381 de 29/10/2021-daF
SErVidor:cElSo oliVEira MacHado
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54188035/1
PErÍodo:01.12.2021 à 30.12.2021
TriÊNio: 20.10.2010 à 19.10.2013

Portaria Nº382 de 29/10/2021-daF
SErVidor: Marco aNToNio SilVa fErrEira
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5449596/1
PErÍodo:01.12.2021 à 30.12.2021
TriÊNio: 01.09.2011 à 16.05.1999

Portaria Nº384 de 29/10/2021-daF
SErVidor: EdSoN VaNd froTa PaNToJa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54188128/2
PErÍodo:01.12.2021 à 30.12.2021
TriÊNio: 27.10.2013 à 26.10.2016

Portaria Nº385 de 29/10/2021-daF
SErVidor:MarcoS raiMUNdo PErEira da SilVa
carGo: auxiliar Técnico de Perícias, MaTrÍcUla: 5895733/1
PErÍodo:02.12.2021 à 31.12.2021
TriÊNio: 10.11.2014 à 09.11.2017

Portaria Nº390 de 10/11/2021-daF
SErVidor: rodriGo fraNco doS SaNToS
carGo: auxiliar Técnico de Perícias, MaTrÍcUla: 5895733/1
PErÍodo:02.12.2021 à 31.12.2021
TriÊNio: 11.10.2011 à 10.10.2014

Portaria Nº391 de 10/11/2021-daF
SErVidor: HENriQUE NaZarENo SaNToS liMa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 701017/2
PErÍodo:02.12.2021 à 30.12.2021
TriÊNio:28.06.2013 à 27.06.2016

Portaria Nº393 de 11/11/2021-daF
SErVidor: Marco aNToNio do ESPÍriTo SaNTo MaUÉS
carGo:Perito criminal, MaTrÍcUla: 5843391/1
PErÍodo:01.12.2021 à 29.01.2022
TriÊNio: 01.07.2001 à 30.06.2004

Portaria Nº394 de 11/11/2021-daF
SErVidor: roGÉrio PiNHEiro dE SoUZa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5832489/1
PErÍodo:01.12.2021 à 29.01.2022
TriÊNio: 15.02.2015 à 14.02.2018

Portaria Nº398 de 12/11/2021-daF
SErVidor: rEGiNa coEli liMa da coNcEiÇÃo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5190835/2
PErÍodo:06.12.2021 à 01.01.2022
TriÊNio:31.01.2016 à 30.01.2019

Portaria Nº399 de 12/11/2021-daF
SErVidor: JorGE TEÓfilo dE BarroS loPES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5232996/1
PErÍodo:01.12.2021 à 30.12.2021
TriÊNio:23.01.2004 à 22.01.2007

Protocolo: 729735

LiceNÇa MaterNidade
Portaria N º397 de 12/11/2021-daF

NoME: Maria do Socorro MarQUES dE oliVEira
carGo: assistente administrativo - MaTrÍcUla: 57190815/1
PErÍodo: 02.11.2021 à 30.04.2022

Protocolo: 729556

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
ProrroGaÇÃo

Portaria Nº 395 de 12/11/2021 – daF
SErVidor: iriaNGEla Maria alMEida MENdES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54187969/1
PErÍodo: 04.10.2021 à 01.01.2022.

Portaria Nº 401 de 12/11/2021 – daF
SErVidor: JoSÉ Maria doS SaNToS fErNaNdES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5233020/1
PErÍodo: 22.10.2021 à 19.11.2021.

Protocolo: 729539
Portaria Nº 396 de 20/11/2021 – daF

SErVidor: THaiSa caSiMiro SaraiVa MoNTEiro
carGo: Téc. de administração e finanças, MaTrÍcUla: 5892916/1
PErÍodo: 06.07.2021 à 02.11.2021

Protocolo: 729517

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 364/2021 de 10 de NoVeMBro de 2021 – GaB/
dG – cPcrc*

o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor JOAQUIM BATISTA FREITAS DE ARAÚJO, 
Perito criminal, matricula nº 5156823-1, e como suplente o servidor MaU-
rÍcio faBio MarTiNS dE SoUZa, assistente administrativo, matricula nº 
57190475-1, do contrato nº 080/2021 – cPcrc, celebrado com a empresa 
BElPara coMErcial lTda, que tem por objeto a “aquisição de Materiais 
Permanente Eletroeletrônicos” a fim de atendimento da equipe de perícia 
em fonética, setor de comunicação e demais serviços deste centro de Perí-
cias Cientificas “Renato Chaves”, no período de 03 de novembro de 2021 à 
02 de novembro de 2022, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 10 de novembro de 2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
diretor-Geral em exercício
*republicado por haver incorreções no doE de nº 34.766, do dia 16 de 
novembro de 2021, Protocolo de nº 728119.

Protocolo: 729796

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2021
Processo administrativo: 2021/1253008
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo 
DE ÁGUA MINERAL, para atender este Centro de Perícias Científicas Renato 
chaves unidade sede.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 30 de novembro de 2021, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 729640
PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2021

Processo administrativo: 2021/462706
objeto: aquisição de Sistema audiovisual
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 30 de novembro de 2021, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 729829

diÁria
.

Portaria N°. 1505/ 2021
oBJETiVo: Particiar de curso.
SErVidor: dilma duarte Teixeira
MaTrÍcUla: 57195107/1/ Técnico de administração e finanças;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  caSTaNHal - Pa.
diária: meia  PErÍodo:  14/10/2021
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1514/ 2021
oBJETiVo: ENTrEGar MaTEriaS BioloGicoS.
SErVidor: Gilson ribeiro Magalhães
MaTrÍcUla: 59489761 / Motorista;
SErVidor: ritel Jorge carvalho almeida
MaTrÍcUla: 57190558 / assistente administrativo;
origem:  MaraBá - Pa  destino:  BElÉM - Pa.
diáriaS: 1.5 (Uma e meia) PErÍodo:  06/10/2021  a 07/10/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1523/ 2021
oBJETiVo: conduzir Viatura .
SErVidor: Nilson Mesquita dias
MaTrÍcUla: 57195133/1/ Motorista;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  ParaGoMiNaS - Pa.
diária: 2.5 (duas e meia) PErÍodo:  13/10/2021  a 15/10/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1494/ 2021
oBJETiVo: Participar do curso.
SErVidor: Mourão carrera cardoso junior
MaTrÍcUla: 55588130 / Perito criminal;
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origem:  caSTaNHal - Pa  destino:  BElÉM - Pa.
diária: 2.5 (duas e meia) PErÍodo:  06/10/2021  a 08/10/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Protocolo: 729569
Portaria N°. 1488/ 2021

oBJETiVo: Participar de curso.
SErVidor: dilma duarte Teixeira
MaTrÍcUla: 57195107/1/ Técnico de administração e finanças;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  caSTaNHal - Pa.
diária: meia  PErÍodo:  13/10/2021
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1504/ 2021
oBJETiVo: Participar de curso.
SERVIDOR: Maria Betânia Moraes Lisbôa
MaTrÍcUla: 5129605/1 / Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  caSTaNHal - Pa.
diária: meia  PErÍodo:  13/10/2021
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1507/ 2021
oBJETiVo: Participar de curso.
SErVidor: dilma duarte Teixeira
MaTrÍcUla: 57195107/1/ Técnico de administração e finanças;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  caSTaNHal - Pa.
diária: meia  PErÍodo:  15/10/2021
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1496/ 2021
oBJETiVo: ficar a disposição.
SErVidor: leidiane ferreira Maciel
MaTrÍcUla: 57223202/4/ auxiliar Técnico de Perícias;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  caSTaNHal - Pa.
diária: 01 (Uma) PErÍodo:  17/09/2021
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Protocolo: 729583
Portaria N°. 1510/ 2021

oBJETiVo: ficar a disposição.
SErVidor: Joilson roberto Guimarães Silva
MaTrÍcUla: 57194226 / Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  MaraBá - Pa.
diária: 7.5 (Sete e meia) PErÍodo:  24/10/2021  a 31/10/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1501/ 2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
SErVidor: antonio carlos ribeiro da Silva
MaTrÍcUla: 5941895-1 / Motorista;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  SaliNoPÓliS - Pa.
diária: 1.5 (Uma e meia) PErÍodo:  06/10/2021  a 07/10/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1495/ 2021
oBJETiVo: auxiliar o medico legista na realização de pericia.
SErVidor: leidiane ferreira Maciel
MaTrÍcUla: 57223202/4/ auxiliar Técnico de Perícias;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  caSTaNHal - Pa.
diária: 01 (Uma) PErÍodo:  23/09/2021
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1499/ 2021
oBJETiVo: ficar a disposição.
SErVidor: leidiane ferreira Maciel
MaTrÍcUla: 57223202/4/ auxiliar Técnico de Perícias;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  caSTaNHal - Pa.
diária: 01 (Uma) PErÍodo:  05/09/2021
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Protocolo: 729594
Portaria N°. 1502/ 2021

oBJETiVo: coletar material biologico.
SErVidor: Elzemar Martins ribeiro rodrigues
MaTrÍcUla: 57225359 / Perito criminal;
SErVidor: Márcia cristina Gomes de oliveira
MaTrÍcUla: 5747040/2 / Perito criminal;
SErVidor: Maria das Mercês chaves de Paula
MaTrÍcUla: 5107407/2 / Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  BraGaNÇa - Pa.
diáriaS: 2.5 (duas e meia) PErÍodo:  13/10/2021  a 15/10/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1509/ 2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
SErVidor: antônio Marcio felix lino
MaTrÍcUla: 5908827 / Motorista;
origem:  iTaiTUBa - Pa  destino:  SaNTarÉM - Pa.
diária: 01 (Uma) PErÍodo:  01/10/2021
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 762/ 2021
oBJETiVo: operação verão.
SErVidor: adelina Sosinho furtado
MaTrÍcUla: 5772648/1 / Perito criminal;
SErVidor: fernando douglas Jardim Santos
MaTrÍcUla: 54188040/1/ Perito criminal;
SErVidor: Julia Eugênia figueredo
MaTrÍcUla: 5894899 / auxiliar Técnico de Perícias;
SErVidor: odete Maria rodrigues da Silva
MaTrÍcUla: 5894592 / Motorista;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  SaliNoPÓliS - Pa.
diáriaS: 11.5 (onze e meia) PErÍodo:  12/07/2021  a 23/07/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1616/ 2021
oBJETiVo: conduzir viatura.
SErVidor: alan Junio Salgado de oliveira
MaTrÍcUla: 57216516 / Motorista;
origem:  SaNTarÉM - Pa  destino:  BElÉM - Pa.
diária: 6.5 (Seis e meia) PErÍodo:  26/10/2021  a 01/11/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Protocolo: 729562
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de iNstaUraÇÃo
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir

O Coordenador de Controle de Penalidades do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformidade 
com os artigos 261 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da 
Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, após 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa 
postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.
Vossa Senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o 
direito de utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa 
deverá ser endereçada à coordenadoria de controle de Penalidades do 
dETraN-Pa, sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, 
Belém — Pará. No interior do Estado, a entrega da defesa poderá ser feita 
na agência do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar sua 
defesa por remessa postal endereçada à coordenadoria de controle de 
Penalidades. Não ocorrendo apresentação de defesa no prazo acima esti-
pulado, será dado prosseguimento na instrução e julgamento do processo, 
a vossa revelia.

NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo

iVoNilSoN coSTa dE oliVEira 6013716800 2021/1094406

MaNoEl EZEQUiEl TEiXEira 3072072689 2021/1160669

Marcio ViNiciUS fErrEira r dE aNdradE 4282712303 2021/1160063

MarKENEdE SoUTo oliVEira 133571616 2021/1159556

MESSiaS fErrEira dE oliVEira 60868032 2021/1160078

raiMUNda criSTiaNE da coSTa BriTo doS SaNToS 1029563873 2021/1161025

rEGiNaldo doS SaNToS liMa 2589781880 2021/1163683

roGErio JoSE dE SoUSa MElo 2089718686 2021/1159698

roSaNGEla do Socorro fErrEira da SilVa 791866601 2021/1163685

SElMa do Socorro oliVEira da rocHa 4098239730 2021/1093991

ValdirENE do roSario SilVa 5078066318 2021/1159717

WElliNGToN lUiS aNdradE SENa 5588021942 2021/1159349

WElliNGToN lUiS dE oliVEira NETo 1672411245 2021/1159355

roBErTo carloS MarTiNS MoraES 263687174 2018/382075

Belém, 18 de novembro de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 729681
editaL de NotiFicaÇÃo de iNstaUraÇÃo

de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
O Coordenador de Controle de Penalidades do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformidade 
com os artigos 261 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da 
Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, após 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa 
postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.
Vossa Senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o 
direito de utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa 
deverá ser endereçada à coordenadoria de controle de Penalidades do 
dETraN-Pa, sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, 
Belém — Pará. No interior do Estado, a entrega da defesa poderá ser feita 
na agência do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar sua 
defesa por remessa postal endereçada à coordenadoria de controle de 
Penalidades. Não ocorrendo apresentação de defesa no prazo acima esti-
pulado, será dado prosseguimento na instrução e julgamento do processo, 
a vossa revelia.
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NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo
afoNSo VilHENa PoMBo JUNior 460996181 2021/1160279
aliNE MarY riBEiro PiNHEiro 184211664 2021/1159787

aMaro dE SoUSa aGUiar 213837351 2021/1160292
ariadNa aZEVEdo MarTiNS cHoPEK 2489083460 2021/1159810

cElia da aScENcao caMPoS dE araUJo MENEZES 317116266 2021/1160369
claUdioMiro lUiZ BorGES 3255073658 2021/1144798

daGBErTo NoGUEira da SilVa 695332583 2021/1163589
dioBErTo carValHo dE SoUZa 5513312507 2021/1094482

doMiNGoS SaVio da SilVa 761218404 2021/1160172
EdiMilSoN PErEira MacEdo 4862132304 2021/1159660

fraNciSco PErEira da foNSEca 2227103212 2021/1160203
GlaYSoN araUJo da SilVa 3758205626 2021/1094339
idElVa PErErira da SilVa 2880884303 2021/1094349
ildoMar PErEira fEiToSa 4979571507 2021/1159988
ildoMar PErEira fEiToSa 4979571507 2021/1160343
ildoMar PErEira fEiToSa 4979571507 2021/1161296

Belém, 18 de novembro de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 729679
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

errata
.

errata da Portaria de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo 
GratiFicada, Nº 2998/2021 – dGP/seaP/Pa, BeLÉM-Pa, 

05/11/2021, PUBLicada No doe N°34.759 de 08/11/2021.
onde se lê: conceder à servidora Wanessa albuquerque ferreira costa, 
matrícula funcional n° 5952552/1 a Gratificação de Tempo Integral no per-
centual de 31,46%.
Leia-se: conceder à servidora Wanessa albuquerque ferreira costa, ma-
trícula funcional n° 5952552/1 a Gratificação de Tempo Integral no per-
centual de 35,23%.

Protocolo: 729726
2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 027/2017
ProcESSo Nº 2016/428459
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 04/2016
coNTraTado: claro S.a

folHa   oNdE SE lÊ lEia-SE
02 - cláUSUla TErcEir Pi: 1050008282c Pi: 1050008283c

Belém, 17 de novembro de 2021
Protocolo: 729797

coNtrato
.

coNtrato: 166/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS dE aTENÇÃo BáSica, destinados 
à constituição de 07 (sete) Espaços de Saúde dos: complexo Penitenciário de 
Marabá - cPM, centro de recuperação regional de Bragança - crrB, Presídio 
Estadual Metropolitano – PEM i, Hospital Geral Penitenciário - HGP, centro de 
recuperação regional de Breves – crrB, centro de recuperação regional de 
itaituba - crri, colônia Penal agrícola de Santa izabel - cPaSi, todos per-
tencentes à Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa.
Valor ToTal: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
97.101.03.421.1500.8228, Natureza da despesa: 339030, fonte: 0306, 
Pi 1050008228c
daTa da aSSiNaTUra: 17/11/2021
ViGÊNcia: 17/11/2021 a 17/11/2022 (12 meses)
coNTraTado: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
cNPJ: 21.581.445/0001-82
ENdErEÇo: Estrada do curuçamba, nº 50, Bairro: curuçambá, cEP 
67.146-263, ananindeua/Pa
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 729820

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 018/2021-seaP
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciá-
ria - SEaP, com sede em Belém-Pará, na rua dos Tamoios, 1592 entre api-
nagés e Padre Eutíquio, Bairro: Batista campos - cEP: 66.033-172, Belém/
Pa, inscrita no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 05.929.042/0001-

25, e a empresa alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, com 
sede em Estrada do curuçamba, nº 50, Bairro curuçambá, cEP 67146-
263, ananindeua/Pa, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 21.581.445/0001-82, 
inscrição Estadual: 15.471.592-2, inscrição Municipal: 681080
do oBJETo: aquisição de medicamentos de atenção básica, destinados à 
constituição de 07 (sete) Espaços de Saúde dos: complexo Penitenciário de 
Marabá - cPM, centro de recuperação regional de Bragança - crrB, Presídio 
Estadual Metropolitano – PEM i, Hospital Geral Penitenciário - HGP, centro de 
recuperação regional de Breves – crrB, centro de recuperação regional de 
itaituba - crri, colônia Penal agrícola de Santa izabel - cPaSi, todos per-
tencentes à Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo: 
a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso ii da lei nº 8.666/93.
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática: 
97.101.03.421.1500.8228, Natureza da despesa: 339030, fonte: 0306, 
Pi 1050008228c
ordENador rESPoNSáVEl: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 17.11.2021.

Protocolo: 729822

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

o secretário de estado de administração Penitenciária resolve rati-
ficar o Termo de Dispensa de Licitação nº 018/2021, referente a aquisição 
de medicamentos de atenção básica, destinados à constituição de 07 (sete) 
Espaços de Saúde dos: complexo Penitenciário de Marabá - cPM, centro 
de recuperação regional de Bragança - crrB, Presídio Estadual Metropo-
litano – PEM i, Hospital Geral Penitenciário - HGP, centro de recuperação 
regional de Breves – crrB, centro de recuperação regional de itaituba 
- crri, colônia Penal agrícola de Santa izabel - cPaSi, todos pertencentes 
à Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa.
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
Belém, (Pa), 17.11.2021.
 JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 729825

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 005/2021.
data de assinatura: 16/11/2021
Vigência: 16/11/2021 a 16/11/2022
Justificativa: O presente instrumento tem por finalidade a mútua coopera-
ção para a criação do Parlatório Virtual Sul e Sudeste, nas instalações da 
sede da OAB – Subseção de Marabá/PA, a fim de garantir aos advogados 
das referidas regiões, atendimento por meio de vídeo-entrevista com os 
custodiados a quem representam.
Valor: não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes.
Partes:
Primeiro partícipe: Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP.
Segundo partícipe: ordEM do aVoGadoS do BraSil – SEÇÃo Pará – 
SUBSEÇÃo dE MaraBá.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo

Protocolo: 729452

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2701/2021 de 16/11/2021.
Suprido: Elisoneide de Nazare freitas rodrigues
Matrícula: 5535034
cargo: coordenadora
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
978832 0101000000 33.90.39 r$ 4.400,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 729828

oUtras MatÉrias
.

Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°3044/2021-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 17 de NoVeMBro de 2021.

EXclUir da PorTaria N° 953/2020- GaB/SEaP/Pa de 27/10/2020, 
publicada no doE n° 34.395 de 05/11/2020, Gildo da SilVa raMalHo, 
matrícula nº 5949532/1, da Função Gratificada de Equipe Penitenciária - 
GSEP, com lotação no centro de recuperação Masculino Vitória do Xingu 
- crMV, a contar de 31 de outubro de 2021.
dESiGNar aNdErSoN riBEiro dE SoUSa, matrícula n° 5953938/1, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de novembro de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 729722
Portaria Nº 3043/2021 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 16 de NoVeMBro de 2021.

Nome: SaYro fErrEira NoVaES, Matrícula nº 5950155/1; cargo: Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 14/11/2021 a 23/11/2021.

Protocolo: 729951



46  diário oficial Nº 34.769 Quinta-feira, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 630/21 de 17.11.2021
Servidor: christiane regina Sales alves darwich
cargo: Técnico em Gestão Pública - Economista
Matrícula: 57213426-1
Período de Gozo: 06.12.2021 a 04.01.2022, 30 (trinta) dias
Triênio: 04.02.2012 a 03.02.2015.

Protocolo: 729846

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 628 de 16.11.2021
Processo nº 2021/739965
Servidor: arMaNdo SaMPaio SoBral
Matrícula: 57176574-2
cargo: diretor do Sistema integrado Museus e Memoriais
objeto: como fiscal do contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
cultura - SEcUlT e o contratado oTaci GEMaQUE, brasileiro, artesão, rG 
2895856/SSP-Pa, para prestação de serviços de reformas estruturais no 
mobiliário dos “computadores caipiras” que integram o Museu do Marajó/
Pa.

Protocolo: 729489
Portaria Nº 627 de 16.11.2021
Servidor: allan Pinheiro de carvalho
Matrícula: 57188175-4
cargo: diretor do departamento de Música
Objeto: Designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria de 
Estado de Cultura-SECULT realizada pelo profissional Nelson Batista Ferrei-
ra – NEGo NElSoN (representado pelo Sr. alaN dEMÉTrio TaVarES-MEi) 
contratado para apresentação cultural–Música para o evento PrEaMar da 
criaTiVidadE, que acontecerá no dia 07 de Novembro de 2021, as 17:00 
h Praça da fonte – casa das onze Janelas. os efeitos desta Portaria retro-
agem à data do evento.

Protocolo: 729546

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato Nº 040/2021. secULt
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS Nº 2021/1162862
oBJETo: Este Termo de contrato tem como objeto a locação de imó-
vel referido como “arena Guilherme Paraense”, popularmente conhecido 
como Mangueirinho, localizado na av. augusto Montenegro, 524 - casta-
nheira, Belém - Pa, 66635-924, registrado objeto do contrato de Gestão 
001/2017-SETUr, celebrado em 05 de abril de 2017, publicado no diário 
Oficial do Estado de 07 de abril de 2017, para realização da 24ª Feira 
Pan-amazônica do livro e Multivozes, entre os dias 01 e 05 de dezembro 
de 2021.
Valor GloBal: r$ 381.359,00 (trezentos e oitenta e um mil e trezentos 
e cinquenta e nove reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 17/11/2021
ViGÊNcia: o prazo de vigência do contrato será da data de assinatura 
deste contrato, com liberação do espaço para a SEcUlT no período de 27 
de novembro de 2021 a 09 de dezembro de 2021.
oriGEM: TErMo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 011/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor rESPoNSáVEl: Maria do cEU BraGa MarTiNS - Matrícula: 
32280-1.
coNTraTado: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000 - cNPJ/Mf nº 
03.584.058/0001-1.
ENdErEÇo: av. dr. freitas s/n Marco– Belém–Pará cEP: 66.613-902.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 729529

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 2
ProcESSo Nº 2021/1092920
daTa dE aSSiNaTUra: 17/11/2021
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação de 
prazo de vigência estipulado no instrumento contratual em mais 12 (doze) 
meses, a contar de 12 de dezembro de 2021, com término no dia 11 de 
dezembro de 2022.

ViGÊNcia: 12/12/2021 a 11/12/2021
fica estabelecido o valor de r$ 52.565,00 (cinquenta e dois mil quinhentos 
e sessenta e cinco reais) para atender 12 meses de contrato – fESTiVal 
dE ÓPEra (passagem aérea nacional e internacional). 2.1.1 – as despesas 
correrão á conta da seguinte classificação orçamentária: Projeto Atividade: 
8421 fonte de recurso: 0101006359 (recursos ordinários) Natureza da 
despesa: 339033 – PaSSaGENS E dESPESaS coM locoMoÇÃo PTrES: 
158421 Pi: 103foB8421c aÇÃo: 233690 fUNcioNal ProGraMáTica: 
13.392.1503-8421.
fica estabelecido o valor de r$ 105.130,00 (cento e cinco mil cento e 
trinta reais) para atender 12 meses de contrato - fEira do liVro (pas-
sagem aérea nacional e internacional). 2.2.1- as despesas correrão a con-
ta da seguinte classificação orçamentária: Projeto Atividade: 8849 Fon-
te de recurso: 0101006359 (recursos ordinários) Natureza da despesa: 
339033 – PaSSaGENS E dESPESaS coM locoMoÇÃo PTrES: 158849 Pi: 
103fli8849c aÇÃo: 233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-
8849.
fica estabelecido o valor de r$ 325.903,00 (trezentos e vinte e cinco mil 
novecentos e três reais) para atender 12 meses de contrato – aÇÕES SE-
cUlT (passagem aérea nacional e internacional). 2.3.1 - as despesas cor-
rerão a conta da seguinte classificação orçamentária: Projeto Atividade: 
8338 fonte de recurso: 0101006359 (recursos ordinários) Natureza da 
despesa: 339033 – PaSSaGENS E dESPESaS coM locoMoÇÃo PTrES: 
158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231905 fUNcioNal ProGraMáTica: 
13.122.1297-8338.
fica estabelecido o valor de r$ 35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos 
e oitenta reais) para atender 12 meses de contrato – aÇÕES SEcUlT 
(passagens terrestres). 2.4.1 - as despesas correrão a conta da seguin-
te classificação orçamentária: Projeto Atividade: 8338 Fonte de recurso: 
0101000000 (recursos ordinários) Natureza da despesa: 339033 – PaS-
SaGENS E dESPESaS coM locoMoÇÃo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c 
aÇÃo: 231905 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338.
fica estabelecido o valor de r$ 35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos e 
oitenta reais) para atender 12 meses de contrato – aÇÕES SEcUlT (passa-
gens fluviais). 2.5.1 - As despesas correrão a conta da seguinte classifica-
ção orçamentária: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339033 – PaSSaGENS E 
dESPESaS coM locoMoÇÃo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 
231905 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338.
coNTraTo Nº: 035
EXErcÍcio: 2019
coNTraTado: NorTE TUriSMo lTda – EPP - cNPJ nº 05.570.254/0001-
69
ENdErEÇo: Trav. Padre Prudêncio, nº 43-B, Bairro: centro, cEP: 66.010-
150, cidade de Belém/Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira.

Protocolo: 729694
terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 2
ProcESSo Nº 2021/666022
daTa dE aSSiNaTUra: 17/11/2021
ViGÊNcia: 17/11/2021  a 12/02/2022
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem por objeto a alteração con-
tratual, na espécie reajuste, pela aplicação do índice iNPc, conforme cláu-
sula Sétima.
Valor Global: r$ 158.207,74 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e sete 
reais e setenta e quatro centavos).
o valor total de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – SErViÇo: Pro-
jeto atividade: 8238 fonte de recurso: 0301000000 (recursos ordinários) 
Natureza da despesa: 339040 – SErViÇoS dE TEcNoloGia da iNforMa-
ÇÃo E coMUNicaÇÃo PTrES: 158238 Pi: 412cTo8238c aÇÃo: 254212 
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.126.1508-8238.
o valor total de r$ 35.088,49 (trinta e cinco mil oitenta e oito reais e 
quarenta e nove centavos) – PEÇaS: Projeto atividade: 8238 fonte de re-
curso: 0301006356 (recursos ordinários) Natureza da despesa: 339030–
MaTErial dE coNSUMo PTrES: 158238 Pi: 412cTo8238c aÇÃo: 254212 
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.126.1508-8238.
o valor total de r$ 3.119,25 (três mil cento e dezenove reais e vinte 
e cinco centavos) – PEÇaS: Projeto atividade: 8238 fonte de recurso: 
0301000000 (recursos ordinários) Natureza da despesa: 339030–MaTE-
rial dE coNSUMo PTrES: 158238 Pi: 412cTo8238c aÇÃo: 254212 fUN-
cioNal ProGraMáTica: 13.126.1508-8338.
coNTraTo Nº: 001
EXErcÍcio: 2020
coNTraTado: alEX MENdES dE SoUZa – EPP - cNPJ n.º 14.986.916/0001-
77
ENdErEÇo: Quadra 30 (cJ cdP), n.º 33, conjunto Paraiso dos Pássaros, 
Travessa Jaçanã, Bairro: Maracangalha, cEP: 66110- 132, cidade de Be-
lém/Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira.

Protocolo: 729893

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 011/2021
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato, representada pela Excelentís-
sima Senhora Secretária de Estado de cultura, UrSUla Vidal SaNTiaGo 
dE MENdoNÇa, no uso de suas atribuições legais, rESolVE autorizar a 
contratação, mediante diSPENSa dE liciTaÇÃo, com fundamento no art. 
24, inciso X, da lei federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor 
de r$ 381.369,00 (trezentos e oitenta e um mil e trezentos e sessenta e 
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nove reais) da orGaNiZaÇÃo Pará 2000 (cNPJ 03.584.058/0001-18), 
para locação do espaço denominado “arena Guilherme Paraense”, conheci-
da como “Mangueirinho”, para realização da “24ª feira Pan-amazônica do 
livro e Multivozes”, entre os dias 01 a 05 de dezembro de 2021, conforme 
processo administrativo 2021/1162862.
Belém-Pa, 21 de outubro de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura-SEcUlT

Protocolo: 729507

.

.

diÁria
.

 
Portaria Nº 638/21, de 17.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: JoElSoN SilVa doS SaNToS
cargo: SEcrETário dE GaBiNETE
Matrícula: 590788/1
Quantidade de diárias: 2 e1/2 (duas e meia)
origem: Belém/Pa
destino: caNaÃ doS caraJáS /Pa
Período: 18 a 20.11.2021
objetivo: acompanhar a Exma. Sra Secretária de cultura e participar do i 
Encontro Municipalista Sul e Sudeste, no referido município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 729971
Portaria Nº 637/21, de 17.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: iego alexssander rocha alexandre
cargo: assessor
Matrícula: 5945722/2
Quantidade de diárias:1 e 1/2 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: caNaÃ doS caraJáS/Pa
Período: 19 a 20.11. 2021
objetivo: realizar cobertura midiática e acompanhar a Secretária de Esta-
do de cultura do Pará, no i Encontro Municipalista Sul e Sudeste.
ordenadora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa/Secretária de Es-
tado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 729932
 Portaria Nº 639/21, de 17.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: diEGo TaVarES da SilVa TriNdadE
cargo: SEcrETário dE dirEToria
Matrícula: 5933792/3
Quantidade de diárias: 2 e1/2 (duas e meia)
origem: Belém/Pa
destino: caNaÃ doS caraJáS /Pa
Período: 18 a 20.11.2021
objetivo: acompanhar a Exma. Sra Secretária de cultura e participar do i 
Encontro Municipalista Sul e Sudeste, no referido município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 729966
Portaria Nº636 de 17 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: MaraBá/Pa
Período: 19 a 20.11.2021.
objetivo: Participar do i Encontro Municipalista Sul e Sudeste, naquele 
município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 729927
Portaria Nº 631/21, de 17.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Nelson luís carvalho de oliveira
cargo: diretor do departamento de Projetos
Matrícula: 57190169/2
Quantidade de diárias: 02 e 1/2 (duas e meia)
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira do arari/Pa
Período: 18 a 20.11.2021
objetivo: realizar visita técnica no Museu do Marajó, no referido munícipio.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 729776
Portaria Nº 616/21, de 16.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: iego alexssander rocha alexandre
cargo: assessor
Matrícula: 5945722/2
Quantidade de diárias:1 e 1/2 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: SaNTarÉM/Pa
Período: 18 a 19.11. 2021

objetivo: realizar cobertura midiática e acompanhar a Secretária de Es-
tado de cultura do Pará, no cine alter do chão 2021, naquele município.
ordenadora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa/Secretária de Es-
tado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 729526

.

.

oUtras MatÉrias
.

traNsFerir UsUFrUto de FÉrias
Portaria N°618/21 de 10.11.2021
Servidor: Paulo roberto do canto lopes
Matrícula: 55587556/2
cargo: Técnico em Gestão cultural - arqueólogo
Período anterior: 16.11.2021 a 15.12.2021 - 30 (trinta) dias
Novo período: 03.01.2022 a 01.02.2022 - 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 01.03.2020 a 28.02.2021

Protocolo: 729572
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01532
ProcESSo Nº 2021/1222899
Valor: r$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 07/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento n° 05/2020/SEcUlT, para atender à programação do 
evento PrEaMar da criaTiVidadE, no dia 07 de novembro de 2021, na 
Praça da fonte – casa das onze Janelas.
oriGEM: Edital de credenciamento n° 05/2020/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 017/2020
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158421 Pi: 103PcriarTi aÇÃo: 
269136 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allan Pinheiro de carvalho - Matrí-
cula: 57188175-4
coNTraTado: alaN dEMETrio TaVarES 02540872212 - cNPJ 
40.172.478-0001/13
ENdErEÇo: TraVESSa VilETa, 2198, cEP: 66.093-345, BElÉM, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 729633
traNsFerir UsUFrUto de FÉrias
Portaria N°606/21 de 05.11.2021
Servidora: cora carreira rodrigues cruz
Matrícula: 32573/1
cargo: atendente rEf. 1
Período anterior: 05.10.2021 a 03.11.2021 - 30 (trinta) dias
Novo período: 04.07.2022 a 02.08.2022 - 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 16.04.2020 a 15.04.2021

Protocolo: 729524
traNsFerir UsUFrUto de FÉrias
Portaria N°607/21 de 05.11.2021
Servidor: Giselar de oliveira Junior
Matrícula: 31615/1
cargo: Técnico em Gestão Pública - Economista
Período anterior: 01.11.2021 a 30.11.2021 - 30 (trinta) dias
Novo período: 04.07.2022 a 02.08.2022 - 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 30.10.2020 a 29.10.2021

Protocolo: 729545
traNsFerir UsUFrUto de FÉrias
Portaria N°612/21 de 10.11.2021
Servidor: francimario arcoverde Gomes
Matrícula: 57190130/1
cargo: Técnico em Gestão cultural - arquiteto
Período anterior: 01.12.2021 a 30.12.2021 - 30 (trinta) dias
Novo período: 27.12.2021 a 25.01.2022 - 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 08.10.2019 a 07.10.2020

Protocolo: 729558

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.182 de 17 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 
2021/1181139
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE SoM 
Pai d´ÉGUa” referente à iN 553/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora 
ruth celeste iglesias comesanha fernandes, matrícula nº: 54182472/3 
cargo: assistente cultural, Setor/local de Trabalho: TEaTro WaldEMar 
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HENriQUE, e como fiscal Substituto o servidor Marcelo dos Santos carmo, 
matrícula nº: 5888124/1 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: 729611
Portaria Nº 1.183 de 17 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/ 
1115502
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE SoM 
Pai d´ÉGUa” referente à iN 554/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora Ma-
ria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente adminis-
trativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o servidor 
Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124 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: 729615
Portaria Nº 1.184 de 17 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 
2021/1084761
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arTE SoNo-
ra” referente à iN 555/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor Jair Nazareno 
rodrigues lima, matrícula nº: 5960437/1 cargo: coordenador, 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: 729604
Portaria Nº 1.186 de 17 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 
2021/1237117
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE Giro 
MUSical oNliNE” referente à iN 557/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora 
Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o 
servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124/1 cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 729675
Portaria Nº 1.187 de 17 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 
2021/1304054
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral VirTUal EdiÇÃo SalVaTErra” referente à iN 559/2021 - fcP, 
fiscal Titular, a servidora SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, ma-
trícula nº: 5935624/2 cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, 
e como fiscal Substituto a servidora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula 
nº: 5934241/1 cargo: assessora Especial, 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: 729683
Portaria Nº 1.185 de 17 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/ 
1115022
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “TalENToS 
ParaENSES” referente à iN 558/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor: JoSÉ 
aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2 cargo: agen-
te administrativo, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto 
o servidor Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124 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: 729687
Portaria Nº 1.189 de 17 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 
2021/1236998
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE MÚSi-
ca, cUlTUra E diVErSÃo” referente à iN 560/2021 - fcP, fiscal Titular, o 
servidor JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2 
cargo: aux. operacional, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal 
Substituto o servidor Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 729715
Portaria Nº 1.188 de 17 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 
2021/1114836
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Pará BrE-
Ga” referente à iN 556/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor: Pedro Henri-
que cardoso Braz, matrícula nº: 5899706/1 cargo: coordENador, Se-
tor/local de Trabalho: cMP, e como fiscal Substituto o servidor Marcelo 
dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124 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: 729667
Portaria Nº 1.179 de 17 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 
2021/1237848
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “la cUM-
Bia BraSilEira” referente à iN 550/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor 
Sandra Maria Nascimento de andrade, matrícula nº: 5935624/2 cargo: 
assessora, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o ser-
vidor Marcela corrêa franco, matrícula nº: 5934214/1 cargo: assessora 
Especial 01, 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: 729397
Portaria Nº 1.181 de 17 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 
2021/1210048
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE MUSi-
cal Pai d´ÉGUa” referente à iN 552/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor 
Pedro Henrique cardoso Brás, matrícula nº: 5899706/1 cargo: coorde-
nador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiscal Substituto o servidor 
angelo Sergio franco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2 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: 729399
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Portaria Nº 1.176 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 
2021/1237853
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Baila co-
MiGo” referente à iN 548/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor Sandra 
Maria Nascimento de andrade, matrícula nº: 5935624/2 cargo: assessora, 
Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o servidor Marcela 
corrêa franco, matrícula nº: 5934214/1 cargo: assessora Especial 01, 
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: 729392
Portaria Nº 1.178 de 17 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 
2021/1237831
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Pará Pai 
d ÉGUa” referente à iN 549/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor JoSÉ 
aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2 cargo: auxi-
liar operacional, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto o 
servidor Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124 cargo: Técnico 
em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 729403
Portaria Nº 1.180 de 17 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 
2021/1269339
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ENcoN-
Tro dE MÚSica” referente à iN 551/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor 
Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026-1 cargo: agente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o 
servidor aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 5798595 
cargo: Técnico em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 729407

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1177 - cGP/FcP de 16 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas rESolVE:
dESiGNar, o(a) servidor(a) ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, Matrícula 
5899702/ 1, cargo TEcNico EM GESTao cUlTUral, para substituir o titu-
lar PriScila criSTiNa da coSTa riBEiro, Matricula 57224877/ 3, cargo 
coordENador do TEaTro MarGarida ScHiWaZZaPPa, que estará de 
férias no período de 18/11/2021 a 17/12/2021, conforme PorTaria N° 
1019 – cGP/fcP dE 19 de outubro de 2021, publicada no d.o.E N° 34.742 
de 21/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 729411

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 556/2021
PaE: 2021/ 1114836
objeto: ProJETo “Pará BrEGa” no qual os artistas BaNda BaTidÃo, 
BaNda BrEGa ÉPoQUE, BaNda PErola NEGra, BaNda ToP 3, caNTor 
cHYco SallES, caNTor HUGo SaNToS, caNTor JoÃo da Hora, caN-
Tor JoGiNHo GoMES, caNTor MarcElo aGUiar, caNTora adriaNa 
oliVEr E BaNda, caNTora GEMillY, caNTora SaMY loUriNHo, dUPla 
HENriQUE & GaBriEl, GrUPo TriloGia idS, froZEN, PEPPa PiG E dora 
aVENTUrEira se apresentarão formato digital – liVE e gravações de ví-

deos em 17/11/2021, das 09h às 22h, no Município de ananindeua – Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 729/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049239; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$150.000,00
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 556/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 556/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729668
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 559/2021
PaE: 2021/ 1304054
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral VirTUal EdiÇÃo SalVaTErra” 
no qual os artistas arirU TUPÃ, ricardo froTa se apresentarão formato 
digital – liVE e gravações de vídeos em 18/11/2021 das 10h às 11h, Mu-
nicípio de Salva terra/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 743/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
103.000.8841c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 246123
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: G N f ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 11.648.957/0001-65
Valor Total: r$18.000,00
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 559/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 559/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
 

Protocolo: 729680
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 557/2021
PaE: 2021/ 1237117
objeto: ProJETo “liVE Giro MUSical oNliNE” no qual os artistas Eli-
ZEU rodriGUES, aNToNio MarcoS, rodolfo, dioGo oliVEira, THaiS 
PorPiNo, ciNTYa MEllo, daNiEl araUJo, aNdrEY ViaNa, ZEZiNHo 
doS TEcladoS, allaN diaS, laiS criSTo se apresentarão formato digi-
tal – liVE e gravações de vídeos em 20/11/2021 das 08h às 18h, no canal 
oficial do youtube das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 738/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 20 dEMP 
00225; 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: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 557/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 557/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
 

Protocolo: 729674
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 560/2021
PaE: 2021/1236998
objeto: ProJETo “liVE MÚSica, cUlTUra E diVErSÃo” no qual os artis-
tas MoNiQUE Moral, lENNoN forroZEiro, lEoZiNHo forroZEiro, 
MaTHEUS cUNHa, BaNda rP2, GÊMEoS do forrÓ, KarliElSoN Va-
QUEiro, aNTÔNio MarcoS, forrÓ coMBaTE, farra dE VaQUEiro, oS 
BroTHErS se apresentarão formato digital – liVE no município de capitão 
Poço/PA, no dia 19/11/2021 das 08h às 18h, no canal oficial do Youtube 
das produtoras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 742/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
20dEMP00227; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
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ação: 231374
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 
e rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64
Valor Total: r$100.000,00
data: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 560/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 560/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729712
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 558/2021
PaE: 2021/ 1115022
objeto: ProJETo “TalENToS ParaENSES” no qual os artistas BaNda Ba-
TidÃo, BaNda forro do BacaNa, BaNda laMaZoN, BaNda PErola 
NEGra, caNTor afoSo caPEllo, caNTor HUGo SaNToS, caNTor JEff 
MoraES,caNTor rHENaN SaNcHES, caNTor ToNY BraSil, caNTora 
adriaNa oliVEr E BaNda, GrUPo TriloGia KidS, froZEN, PEPPa PiG E 
dora aVENTUrEira, GrUPo dE EXPrESSÕES cUlTUraiS TriBo KaWa-
HiVa, GrUPo dE EXPrESSÕES ParafolclÓricaS frUToS do Pará, 
GrUPo dE EXPrESSÕES ParafolclÓricaS UiraPUrU se apresentarão 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 18/11/2021 das 09h às 
22h, no ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 730/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049240; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
244663
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$150.000,00
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 558/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 558/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729691
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 555/2021
PaE: 2021/ 1084761
objeto: ProJETo “arTE SoNora” no qual os artistas doUGlaS aMoriM, 
laUVaiT PENoSo, MiNiSTErio ProMiSE, lUciaNo lira se apresentarão 
formato digital – liVE e gravações de vídeos no dia 17/11/2021, no horário 
de 17h às 21h, 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 741/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049230; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: TrYcE PaNToJa ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 
26.247.421/0001-05
Valor Total: r$75.000,00
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 555/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 555/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729606
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 553/2021
PaE: 2021/ 1181139
objeto: ProJETo “liVE SoM Pai d´ÉGUa” no qual os artistas ZEZiNHo 
doS TEcladoS, allaN diaS, ciNTHYa MEllo, aNdrEY ViaNa, oS Bro-
THErS, BaNda forrÓ coMBaTE, EliSEU rodriGUES, MaTHEUS cUNHa, 
dioGo, daNiEl araÚJo, laiS criSTo se apresentarão formato digital 
– liVE e gravações de vídeos em 21/11/2021 das 13h às 23h, no capitão 
Poço/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 739/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049243; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
244663
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 
e rB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 32.796.118/0001-64
Valor Total: r$100.000,00
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 553/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 553/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729614
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 554/2021
PaE: 2021/ 1115202
objeto: ProJETo “SHoW doS arTiSTaS da TErra” no qual os artistas 
TirrÊ, BaNda QUEro MaiS, BaNda fB MaNia, BaNda SENTa PEia, MaNo 
iÓ, GrUPo Villa KidS fESTiVal, GrUPo SaBor MaraJoara, GrUPo 
dE EXPrESSÕES folclÓricaS ENcaNToS do Sol, cia folclÓrica EN-
caNToS do cUriÓ, BaNda XEiro VErdE, BaNda frUTa QUENTE, liNda 
Nil, PaUla rUfiNo, BETo fariaS se apresentarão formato digital – liVE e 
gravações de vídeos em 20/11/2021 das 09h às 22h, no capitão Poço/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 740/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049243; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
244663
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: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-
00
Valor Total: r$150.000,00
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 554/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 554/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729617
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 549/2021
PaE: 2021/ 1237831
objeto: ProJETo “Pará Pai d’ÉGUa” no qual os artistas PlaY 7, WariloU, 
alBErTo MorENo, BETo fariaS, Marco MoNTEiro, NElYS, ViNiciUS 
HoNoraTo, liliaN TUfÃo, folclÓrica ENcaNToS do cUriÓ, folclÓ-
rica MiSTUra rEGioNal, GrUPo dE cUlTUra iaÇa lUTEraNa, GrU-
Po dE EXPrESSÃo folclÓrica ENcaNToS do Sol, GrUPo dE MÚSica 
rEGioNal aracUÃ, GrUPo ParafolclÓrico VaiaNGá E GrUPo Villa 
KidS fESTiVal se apresentarão formato digital – liVE e gravações de 
vídeos em 22/11/2021, das 09h às 23h, 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 736/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00338; 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: E S dE a PiNTo ProdUÇÃo E EVENTo, de nome fantasia Ta-
lENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 549/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 549/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729405
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 551/2021
PaE: 2021/ 1269339
objeto: ProJETo “ENcoNTro dE MÚSica” no qual os artistas MarQUi-
NHo MElodia, Trio lUZ dE TiETa, GrUPo Tri cHaMoTE, MEll PiNHEi-
ro, MUKa, iGor MENdES, HEricK rafEl, EUdES fraGa, dENNEr ciGa-
No, cÉZar fáriaS, BiNo, PirÔ se apresentarão formato digital – liVE e 
gravações de vídeos em 18/11/2021, no Município de Belém/Pa, das 09h 
às 20h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 735/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00338; 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: MVc MaGNo ProdUÇÕES E EVENToS lTda, de nome fanta-
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sia fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$ 100.000,00 (cem mil reais)
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 551/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 551/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729408
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 550/2021
PaE: 2021/ 1237848
objeto: ProJETo “la cUMBia BraSilEira” no qual os artistas alVaro 
draGo, JP TUBarÃo, GrooVE BoM, rEcorda SoM, raYSSa aBraHÃo, 
lEo MENESES, caTariNa draGo E Marcio MoNToril se apresentarão 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 19/11/2021 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 734/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00480; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: cHaf ProdUcoES dE EVENToS, cNPJ 30.169.217/0001-90
Valor Total: r$68.000,00
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 550/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 550/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729398
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 548/2021
PaE: 2021/ 1237853
objeto: ProJETo “Baila coMiGo” no qual os artistas a forMa, carBoNo 
XiV, BaNda VESaNo, carloS rEiS, GrUPo PaGodEÔ, roNNY MorEira 
E roTa liNEar se apresentarão formato digital – liVE e gravações de ví-
deos em 19/11/2021 das 10h às 16h, 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 732/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00479; 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: HoldridGE ladiSlaU SoarES lEiTE, de nome fantasia l 
a ProdUÇÕES dE EVENToS TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 
28.652.606/0001-20
Valor Total: r$56.000,00
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 548/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 548/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729395
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 552/2021
PaE: 2021/ 1210048
objeto: ProJETo “liVE MUSical Pai d´ÉGUa” no qual os artistas lENNoN 
forroZEiro, daNiEl araÚJo, aNTÔNio MarcoS, THaÍS PorPiNo, ZE-
ZiNHo doS TEcladoS, aNdrEY ViaNa, EliSEU rodriGUES, MoNiQUE 
Moral, dioGo, GÊMEoS do forrÓ, forrÓ coMBaTE se apresentarão 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 18/11/2021 das 13h às 
23h, no capitão Poço/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 733/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00447; 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 
e rB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 32.796.118/0001-64
Valor Total: r$100.000,00
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 552/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 552/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-

ficações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729401
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 561/2021
PaE: 2021/1304194
objeto: ProJETo ““BaNZEiro cUlTUral VirTUal EdiÇÃo SoUrE” no 
qual os artistas alMa SoUl, dE BoBEira, BrEGa folK, lEoZiNHo, ToN-
iNHo MaraJÓ, acÚSTica PoP, JacQUEliNE ScafUTTo se apresentarão 
formato digital – liVE em 19/11/2021, no Município de Soure/Pa das 14h 
às 20h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 744/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
103.000.8841 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 246123
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: EXPErT EVENToS, inscrita no cNPJ 17.687.352/0001-60
Valor Total: r$56.000,00
data: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
561/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 561/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 17/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 729976
Portaria Nº 1.191 de 17 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 Estad-
ual, 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 fiscal-
ização de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/1304194
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral VirTUal EdiÇÃo SoUrE” referente à iN 561/2021 - fcP, fiscal 
Titular, a servidora Sandra Maria Nascimento de andrade, matrícula nº: 
5935624/4 cargo: assessor, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal 
Substituto a servidora Marcela corrêa franco, matrícula nº: 5934214/1 
cargo: assessor 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: 729977

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do coNtrtato Nº 05/2021, publicado no 
doE N° 34.704 de 20/09/2021. Protocolo: 705968.
onde se lê: daTa da aSSiNaTUra: 03/09/2021- ViGÊNcia: 03/09/2021 
a 02/09/2022.
Leia-se: daTa da aSSiNaTUra: 03/09/2021- ViGÊNcia: 29/09/2021 a 
28/09/2022.

Protocolo: 729387

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº27/2021
EXErcÍcio: 2021.
Proc. Nº: 2021/1163561
ModalidadE: inexibilidade, art. 25 in iii, da lei nº8.666.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: clariSSa SEVEro dE BorBa, cPf 548.519.710-87
oBJETo: Prestação de serviços artísticos pela artista clariSSa SEVEro 
dE BorBa, no fiMUPa XXXiii.
daTa da aSSiNaTUra: 01/11/2021.
ViGÊNcia: 01/11/2021 a 30/11/2021.
Valor aNUal: r$ 7.000,00.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: PT 47201 13 392 
1503, Nd 339036, fT 0101, aT 8841.
ordENador dE dESPESaS: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG.

Protocolo: 729832
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coNtrato: Nº 32/2021
EXErcÍcio: 2021.
Proc. Nº: 2021//1140015.
ModalidadE: inexibilidade, art. 25 in iii, da lei nº8.666.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: S P BiZETTi ProdUcoES cUlTUraiS-ME, 
cNPJ 15.026.314/0001-30.
oBJETo: Prestação de serviços artistico pelo músico antônio lauro del cla-
ro para participação no XXXiii fiMUPa.
daTa da aSSiNaTUra: 01/11/2021.
ViGÊNcia: 01/11/2021 a 30/11/2021.
Valor aNUal: r$ 5.000,00.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: PT 47201 13 392 
1503, Nd 339039, fT 0101, aT 8841.
ordENador dE dESPESaS: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG.

Protocolo: 729869
coNtrato: Nº 31/2021
EXErcÍcio: 2021.
Proc. Nº: 2021/1141519
ModalidadE: inexibilidade, art. 25 in iii, da lei nº8.666.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: TrEVo criaTiVa coNSUlToria E aSSESSoia lTda, cNPJ 
14.374.609/0001-35.
oBJETo: Prestação de serviços artisticopelo músico Marco catho, para par-
ticipação no XXXiii fiMUPa.
daTa da aSSiNaTUra: 01/11/2021.
ViGÊNcia: 01/11/2021 a 30/11/2021.
Valor aNUal: r$ 6.000,00.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: PT 47201 13 392 
1503, Nd 339039, fT 0101, aT 8841.
ordENador dE dESPESaS: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG.

Protocolo: 729851

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01
coNtrato: 01/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato por mais 04 meses, a partir 
de 30.10.2021 e com término em 29.02.2022;
daTa dE aSSiNaTUra: 29/10/2021
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes
coNTraTado: Tc comércio de Serviços e Tecnologia EirEli - EPP, 
cNPJ 07.679.980001/50, com sede na Tv. angustura, 2813, Marco, Belém/
Pa, cEP: 66.093-040
Proc. Nº: 2021/1237467
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 729882
terMo aditiVo: 08
coNtrato: 061/2016
EXErcÍcio: 2021
oBJETo:
i. Prorrogação excepcional da vigência do contrato por mais 12 meses, a 
partir de 07.11.2021 e com término em 06.11.2022;
ii. alteração dos preços consignados no contrato original, em virtude de 
convenção coletiva, passando a valor mensal de r$ 45.263,15 para r$ 
47.126,97, e o global de r$543.157,80 para r$ 565.523,64
daTa dE aSSiNaTUra: 05/11/2021
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes
coNTraTado: Saram – limpeza e conservação lTda, cNPJ 
11.056.054/0001-95, com sede na Tv. Mauriti, nº 639 – altos, sala 005, 
bairro Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66.640-677.
Proc. Nº: 2021/1104279
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 729453

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 40/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34 e a empresa Sá & MardocK ProdUÇÕES arTÍSTi-
caS S/S lTda, cNPJ o nº 13.085.370/0001-10.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pela atriz Maria Ester Silva de 
Sá, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocor-
rerá na cidade de Belém-Pa. conforme processo nº. 2021/1221772(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.000,00 (cinco mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 729904

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 40/2021, para contratação da empresa Sá 
& MardocK ProdUÇÕES arTÍSTicaS S/S lTda, visando a participação da 
artista Maria Ester Silva de Sá, para participar do XXXiii festival interna-
cional de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 
2021/1221772 (PaE).
Valor: r$ 1.000,00 (Hum mil reais).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.

Protocolo: 729910
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 25/2021, para contratação do artista Nikolay 
atanassov Sapoundjiev para participar do XXXiii festival internacional de 
Música do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novem-
bro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais). conforme 
processo nº 2021/1206236 (PaE).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 729880
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 11/2021, para contratação da empresa M a 
dE a caMPoS NETo EirElli, visando a participação do músico Miguel ar-
chanjo de almeida campos Neto no XXXiii festival internacional de Música 
do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novembro de 
2021 na cidade de Belém-Pa. Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais). confor-
me processo nº 2021/1136968 (PaE).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 729875

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

diÁria
.

Portaria Nº 781 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299700/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que se des-
locará para o município de capanema, no período de 15 a 16 de novembro 
de 2021, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: ruan augusto Barbosa Estevam
MaTrÍcUla: 5945598
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 782 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299617/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de ipixuna do Pará, no dia 13 de novembro de 2021, para 
conduzir equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: luiz reinaldo cunha de Souza
MaTrÍcUla: 5953110
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 783 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299643/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que se 
deslocará para o município de ourém, no período de 15 a 16 de novembro
de 2021, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Wanderil do rosário de Souza Maia
MaTrÍcUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 784 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299655/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que se 
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deslocará para o município de ourém, no período de 15 a 16 de novembro
de 2021, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MaTrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 785 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299677/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que se des-
locará para o município de capanema, no período de 15 a 16 de novembro 
de 2021, para conduzir a equipe que efetuará cobertura
jornalística.
NoME: luiz reinaldo cunha de Souza
MaTrÍcUla: 5953110
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 786 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299242/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Prainha, no período de 16 a 18 de novembro 
de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTrÍcUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 787 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299265/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Prainha, no período de 16 a 18 de novembro 
de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do Pará.
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MaTrÍcUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 788 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299369/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de alenquer, no período de 16 a 18 de novem-
bro de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do Pará.
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MaTrÍcUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 789 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299460/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que se 
deslocará para o município de ourém, no período de 15 a 16 de novembro
de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do Pará.
NoME: rodrigo Pinheiro rodrigues
MaTrÍcUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 790 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299571/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que se des-
locará para o município de capanema, no período de 15 a 16 de novembro 
de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 791 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299599/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que se des-

locará para o município de capanema, no período de 15 a 16 de novembro 
de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do Pará.
NoME: lindomar Marco dos Santos
MaTrÍcUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 792 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299420/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de alenquer, no período de 16 a 18 de novem-
bro de 2021, para produção de conteúdo e cobertura nas redes sociais do 
governo do Pará.
NoME: raquel Barros Sanches
MaTrÍcUla: 5952415
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 793 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299615/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; 1 ½ (uma diária e meia), que se des-
locará para o município de capanema, no período de 15 a 16 de novembro 
de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do Pará.
NoME: Maria carolina Barata
MaTrÍcUla: 5947865
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 794 de 12 de Novembro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/1299515/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; 1 ½ (uma diária e meia), que se 
deslocará para o município de ourém, no período de 15 a 16 de novembro
de 2021, para produção de conteúdo e cobertura nas redes sociais do 
governo do Pará.
NoME: Juliana Martins lima
MaTrÍcUla: 5949096
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Suely das Graças ferreira Neves de lima
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 729963

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 382/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º113/2021 – dTEc/fUNTEl-
Pa de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2021/1294802, de 12/11/2021.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor ValdETE BarroS da-
MaScENo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão de 
aSSiSTENTE i, no valor de r$250,00 (duzentos e cinquenta reais), obede-
cendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) Passagem e locomoção -
Elemento de despesa 339033 -
Valor por elemento 250,00 -
fonte de recurso 0101 Valor Total

- - 250,00

ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E 
rETraNSMiSSoraS dE TV 

ii - determinar o período de 08 a 11/12/2021 dias para aplicação do Su-
primento de fundos, na(s) localidade(s) de cametá, carapajó e igarapé 
Mirim, conforme decreto 1180, de 12 de agosto de 2008 que tem como 
objetivo de atender despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vul-
to, que exijam pronto pagamento em espécie. Estabelecendo o prazo de 
15 (quinze) dias consecutivos, para a realização da prestação de contas, a 
contar do retorno do servidor a funtelpa (sede).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 729645
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Portaria Nº 381/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 99/2021 – dTEc / fUNTEl-
Pa de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2021/1302276, de 16/11/2021.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor JoÃo BaTiSTa flEXa dE 
MElo, matrícula n.º 3179974/1, ocupante do cargo em comissão de Tec.
Est.repet.retr. de Tv, no valor de r$ 600,00 (seiscentos reais), obedecen-
do a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) Passagem e locomoção -
Elemento de despesa 339033 -
Valor por elemento 600,00 Valor Total
fonte de recurso 0101 600,00

ação 232.279 Manutenção das rTV’S

ii - determinar o período de 17/11/2021 a 20/11/2021 dias para aplicação 
do Suprimento de fundos, na(s) localidade(s) de Soure e Santa cruz do 
arari, conforme decreto 1180, de 12 de agosto de 2008 que tem como ob-
jetivo de atender despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vulto, 
que exijam pronto pagamento em espécie. Estabelecendo o prazo de 15 
(quinze) dias consecutivos, para a realização da prestação de contas, a 
contar do retorno do servidor a funtelpa (sede).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 729651

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 386/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 24/2021 da GTra/fUN-
TElPa, de 16/11/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo n.º 2021/1302444, de 16/11/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 10 e ½ (dez e meia) diária(s) ao servidor ElioENai aNdradE 
da lUZ, matrícula n.º 55588141/1, ocupante do cargo de MoToriSTa, 
para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de JacUNdá, Eldo-
rado doS caraJáS, cUrioNÓPoliS, ParaUaPEBaS, florESTa do ara-
GUaia, SÃo fEliZ do XiNGU E iTUPiraNGa, no período de 23/11/2021 
a 03/12/2021, com o objetivo de conduzir equipe técnica da rTV que irá 
realizar suas atividades nos respectivos Municípios.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 729634
Portaria Nº 380/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 110/2021 da dTEc/fUN-
TElPa, de 11/11/2021, contidos nos autos do Processo n.º 2021/1290088, 
de 11/11/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diária(s) ao servidor SÉrGio carloS 
fariaS dE oliVEira, matrícula n.º 3181855/1, ocupante do cargo em co-
missão de GErENTE, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) 
de cametá, no período de 08 a 11/12/2021, com o objetivo de realizar ma-
nutenção do transmissor e revisão no sistema irradiante e da parte elétrica 
da rTV da fUNTElPa no Município.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 729641
Portaria Nº 385/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 111/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 11/11/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/1290119, de 
11/11/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diária(s), ao servidor Haroldo dE SoU-
Za corrÊa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula funcional 
nº 3180450/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
cametá, no período de 08 a 11/12/2021, com o objetivo de realizar subs-
tituição de cabo, manutenção do transmissor, revisão no sistema irradiante 
e da parte elétrica.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 729637

Portaria N.º 384/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeirode 2019 edeacordocomalein.º7.215 de 03 de novembro de 
2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 109/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 11/11/2021, contidos nos autos do Processo nº2021/1289990, de 
11/11/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor carloS alBErTo 
loBo da SilVa, ocupante do cargo de Tec.Est.repet.ret. de TV, Matrícula
funcional n.º 3181057/2 para custear despesas com viagem ao(s) Municí-
pio(s) de anajás, no período de 02 a 06/12/2021, com o objetivo de reali-
zar manutenção no transmissor que estar fora do ar e revisão no sistema 
irradiante.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 729638
Portaria Nº 383/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 108/2021 – dTEc/fUNTEl-
Pa, de 11/11/2021, contido nos autos do Processo n.º 2021/1289964, de 
11/11/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diária(s), ao servidor JoÃo BaTiSTa 
flEXa dE MElo, ocupante do cargo de TEc.EST.rEPET.rETr. dE TV, matrí-
cula n.º 3179974/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) 
de anajás, no período de 02 a 06/12/2021, com o objetivo de realizar 
manutenção no transmissor que estar fora do ar e revisão no sistema ir-
radiante.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 729639
Portaria N.º 379/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 112/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 11/11/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/1290142, de
11/11/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor ValdETE BarroS da-
MaScENo, ocupante do cargo de aSSiSTENTE l, Matrícula funcional n.º 
54197248/4 para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de ca-
metá, no período de 08/12/2021 a 11/12/2021, com o objetivo de realizar
manutenção do transmissor e revisão no sistema irradiante e da parte 
elétrica da rTV da fUNTElPa no Município.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 729414

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 1646/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.673/2021-NdE/SEdUc, 
de 12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 130/2020-GaB/Pad de 
28/09/2020, publicada no doE n° 34.358 de 29/09/2020, prorrogado 
pela PorTaria Nº 13/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE 
nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc
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Portaria de redes. Nº 1647/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.672/2021-NdE/SEdUc, 
de 12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 127/2020-GaB/Pad de 
18/09/2020, publicada no doE n° 34.350 de 21/09/2020, prorrogado 
pela PorTaria Nº 12/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE 
nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1648/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.671/2021-NdE/SEdUc, 
de 12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 55/2020-GaB/Pad de 
29/07/2020, publicada no doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado 
pela PorTaria Nº 11/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE 
nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1649/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.670/2021-NdE/SEdUc, 
de 12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 54/2020-GaB/Pad de 
29/07/2020, publicada no doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado 
pela PorTaria Nº 10/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE 
nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1650/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 de novembro de 2021.
ao oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.669/2021-NdE/SEdUc, 
de 12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 53/2020-GaB/Pad de 
29/07/2020, publicada no doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado 
pela PorTaria Nº 09/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE 
nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.

r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1651/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.669/2021-NdE/SEdUc, 
de 12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 232/2019-GaB/Pad de 
03/10/2019, publicada no doE n° 34.001 de 04/10/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 340/2019-GaB/Pad de 13/12/2019, publicada no doE nº 
34.061 de 16/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1652/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.667/2021-NdE/SEdUc, 
de 12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 230/2019-GaB/Pad de 
03/10/2019, publicada no doE n° 33.001 de 04/10/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 338/2019-GaB/Pad de 13/12/2019, publicada no doE nº 
34.061 de 16/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1653/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.666/2021-NdE/SEdUc, 
de 12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 229/2019-GaB/Pad de 
03/10/2019, publicada no doE n° 33.001 de 04/10/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 328/2019-GaB/Pad de 10/12/2019, publicada no doE nº 
34.057 de 12/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1654/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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.



56  diário oficial Nº 34.769 Quinta-feira, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.665/2021-NdE/SEdUc, 
de 12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 216/2019-GaB/Pad de 
20/09/2019, publicada no doE n° 33.989 de 23/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 337/2019-GaB/Pad de 12/12/2019, publicada no doE nº 
34.059 de 13/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1655/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.664/2021-NdE/SEdUc, 
de 12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 215/2019-GaB/Pad de 
20/09/2019, publicada no doE n° 33.989 de 23/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 298/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 
34.046 de 29/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1656/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.663/2021-NdE/SEdUc, 
de 12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 214/2019-GaB/Pad de 
20/09/2019, publicada no doE n° 33.989 de 23/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 297/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 
34.046 de 29/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1657/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.662/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 203/2019-
GaB/Pad de 11/09/2019, publicada no doE n° 33.978 de 12/09/2019, 
prorrogado pela PorTaria Nº 307/2019-GaB/Pad de 04/12/2019, publi-
cada no doE nº 34.051 de 05/12/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 

Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1658/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.661/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 168/2019-
GaB/Pad de 05/08/2019, publicada no doE n° 33.943 de 06/08/2019, 
prorrogado pela PorTaria Nº 245/2019-GaB/Pad de 16/10/2019, publi-
cada no doE nº 34.013 de 17/10/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1659/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.660/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 417/2018-
GaB/Pad de 30/11/2018, publicada no doE n° 33.751 de 03/12/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 66/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publica-
da no doE nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1660/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.659/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 372/2018-
GaB/Pad de 26/11/2018, publicada no doE n° 33.748 de 28/11/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 69/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publica-
da no doE nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1661/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.658/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 348/2018-
GaB/Pad de 22/11/2018, publicada no doE n° 33.746 de 26/11/2018, 
prorrogado pela PorTaria Nº 08/2019-GaB/Pad de 14/03/2019, publica-
da no doE nº 33.829 de 20/03/2019, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
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coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1662/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.657/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 205/2018-
GaB/Pad de 02/08/2018, publicada no doE n° 33.675 de 08/08/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 267/2018-GaB/Pad de 17/10/2018, publi-
cada no doE nº 33.722 de 18/10/2018, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1663/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.656/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 171/2018-
GaB/Pad de 18/06/2018, publicada no doE n° 33.642 de 21/06/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 219/2018-GaB/Pad de 22/08/2018, publi-
cada no doE nº 33.686 de 24/08/2018, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1664/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.655/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 157/2018-
GaB/Pad de 07/06/2018, publicada no doE n° 33.634 de 11/06/2018, 
prorrogado pela PorTaria Nº 211/2018-GaB/Pad de 14/08/2018, publi-
cada no doE nº 33.681 de 17/08/2018, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1665/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.654/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 74/2018-
GaB/Pad de 22/03/2018, publicada no doE n° 33.589 de 03/04/2018, 
prorrogada pela PorTaria Nº 160/2018-GaB/Pad de 27/06/2018, publi-
cada no doE nº 33.648 de 03/07/2018, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1666/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.679/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 712/2021-
GaB/Pad de 27/05/2021, publicada no doE n° 34.598 de 28/05/2021, 
prorrogada pela PorTaria Nº 1.079/2021-GaB/Pad de 20/07/2021, pu-
blicada no doE nº 34.645 de 21/07/2021, requerendo o prosseguimento 
dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1667/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.678/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 575/2021-
GaB/Pad de 17/05/2021, publicada no doE n° 34.587 de 18/05/2021, 
prorrogado pela PorTaria Nº 1.093/2021-GaB/Pad de 21/07/2021, pu-
blicada no doE nº 34.646 de 22/07/2021, requerendo o prosseguimento 
dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1668/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.676/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 175/2020-
GaB/Pad de 24/11/2020, publicada no doE n° 34.421 de 30/11/2020, 
prorrogado pela PorTaria Nº 16/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publica-
da no doE nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
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ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1669/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.677/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 182/2020-
GaB/Pad de 30/11/2020, publicada no doE n° 34.422 de 01/12/2020, 
prorrogado pela PorTaria Nº 395/2021-GaB/Pad de 08/04/2021, publi-
cada no doE nº 34.546 de 09/04/2021, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1670/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.675/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 174/2020-
GaB/Pad de 26/11/2020, publicada no doE n° 34.421 de 30/11/2020, 
prorrogado pela PorTaria Nº 15/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publica-
da no doE nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 1671/2021-GaB/Pad. 
Belém,17 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 termos do Memorando nº 1.674/2021-NdE/SEdUc, de 
12/11/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 156/2020-
GaB/Pad de 18/11/2020, publicada no doE n° 34.412 de 19/11/2020, 
prorrogado pela PorTaria Nº 14/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publica-
da no doE nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos 
trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.

Protocolo: 729947

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 517/2021-itaitUBa
Nome: SirlEia aNa TolVai
cargo: ProfESSor
Vigência: 18/11/2021 a 17/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 518/2021-BeLÉM
Nome: MarloN fErNaNdES fariaS
cargo: ProfESSor

Vigência: 18/11/2021 a 17/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.

Protocolo: 729957

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: carloS aUGUSTo dE alMEida BarBoSa
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 21/02/21 a 19/08/21
MaTricUla: 6320708/2  carGo: Prof
loTacao: dEParT EdUc aTiV fiSicaS/BElEM
laUdo MEdico: 69976
NoME: ciBElE BorGES dE SoUSa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 01/09/21 a 30/10/21
MaTrÍcUla: 5712483/3  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE laUro SodrE/BElEM
laUdo MÉdico: 79432
NoME: clEia MarKia SilVa dE MElo
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 28/02/21 a 14/03/21
MaTricUla: 5809746/2  carGo: Prof
loTacao: EE PiNHEiro JUNior/TracUaTEUa
laUdo MEdico: 69977
NoME: dENiZE dE JESUS oliVEira lUZ
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 23/11/19 a 21/01/20
MaTricUla: 454257/1 carGo: Prof
loTacao: EE JoSE Maia/BElEM
laUdo MEdico: 67928
NoME: doMiNGoS SaVio MacEio da GraÇa
coNcESSÃo: 120 diaS
PErÍodo: 03/08/21 a 30/11/21
MaTrÍcUla: 5481910/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE EdGar PorTo/BElEM
laUdo MÉdico: 79535
NoME: ElESSaNdra ValiNo coSTa
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 20/08/21 a 03/10/21
MaTrÍcUla: 57194603/2 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE JoaQUiM ViaNa/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 79490
NoME: ElESSaNdra ValiNo coSTa
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 20/08/21 a 03/10/21
MaTrÍcUla: 57194603/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoaQUiM ViaNa/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 79490
NoME: flaVia NaZarETH SoarES PiNHEiro MacEdo
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 05/02/21 a 05/05/21
MaTricUla: 57216114/1  carGo: Prof
loTacao: EE aSSoc criSTa BENGUi/icoaraci
laUdo MEdico: 70146
NoME: Jacira craVEiro rodriGUES
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 08/02/21 a 08/04/21
MaTricUla: 468541/1  carGo: SErVENTE
loTacao: EE arTUr PorTo/BElEM
laUdo MEdico: 70160
NoME: Maria iVaNETE BarBoSa do carMo
coNcESSÃo: 24 diaS
PErÍodo: 08/08/21 a 31/08/21
MaTrÍcUla: 57189151/3  carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE ZarifE SalES/BElEM
laUdo MÉdico: 79433
NoME: Maria lUcia da SilVa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 26/08/21 a 24/10/21
MaTrÍcUla: 455024/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE aUGUSTo MEira/BElEM
laUdo MÉdico: 79488
NoME: MilToN ara JUNior
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 30/08/21 a 28/10/21
MaTrÍcUla: 57209280/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE JarBaS PaSSariNHo/BElEM
laUdo MÉdico: 79434
NoME: raQUEl fErrEira do carMo
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 24/07/21 a 21/10/21
MaTrÍcUla: 57230005/2  carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: UT aSTErio caMPoS/BElEM
laUdo MÉdico: 79435
NoME: raQUEl SaNToS dE NoVaES
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 10/08/21 a 07/11/21
MaTrÍcUla: 51855955/1 carGo: Prof
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loTaÇÃo: EE raYMUNdo ViaNNa/BElEM
laUdo MÉdico: 78280
NoME: roNiZE da SilVa E SilVa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 29/08/21 a 27/10/21
MaTrÍcUla: 5819814/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE BENicio loPES/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 79504
NoME: roSalBa PErEira dE araUJo
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 09/09/21 a 07/12/21
MaTrÍcUla: 57205035/2  carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE dEodoro MENdoNca/BElEM
laUdo MÉdico: 79529
NoME: roSalBa PErEira dE araUJo
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 09/09/21 a 07/12/21
MaTrÍcUla: 57205035/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE doNaTila loPES/BElEM
laUdo MÉdico: 79529
NoME: roSaria dE faTiMa dE fariaS
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 28/02/21 a 27/06/21
MaTricUla: 456454/1  carGo: SErVENTE
loTacao: coMiSSao dE liciTacao/BElEM
laUdo MEdico: 69957
NoME: TaMara liNlEY coSTa PorTo
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 25/08/21 a 20/02/22
MaTrÍcUla: 57220178/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE dEUSaliNa carNEiro/acara
laUdo MÉdico: 79480

Protocolo: 729625
LiceNÇa assistÊNcia
NoME: clara roSEaNE da SilVa aZEVEdo MoNTalVErNE
coNcESSÃo: 365 diaS
PErÍodo: 14/06/21 a 13/06/22
MaTrÍcUla: 5559928/  carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: dEParT Ed ESPEcial/BElEM
laUdo MÉdico: 79481
Protocolo 2021/1033472

Protocolo: 729619
LiceNÇa saÚde
NoME: EriKa criSTiaNY SoUZa dE oliVEira GoMES
coNcESSÃo: 7 diaS
PErÍodo: 26/09/21 a 02/10/21
MaTrÍcUla: 5820804/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE NUrEMBErG B filHo/BElEM
laUdo MÉdico: 79500
NoME: iErEcE oliVEira roSa
coNcESSÃo: 195 diaS
PErÍodo: 24/08/21 a 06/03/22
MaTrÍcUla: 453340/1 carGo: aG PorTaria
loTaÇÃo: EE laUro SodrE/BElEM
laUdo MÉdico: 79437
NoME: iNaE GUaPiNdaia aMoEdo doS SaNToS
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 14/08/21 a 12/10/21
MaTrÍcUla: 5802075/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE aUGUSTo oliMPio/BElEM
laUdo MÉdico: 79439
NoME: JoSE fErNaNdES dE SoUSa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 03/12/20 a 31/01/22
MaTrÍcUla: 5782988/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE laUro SodrE/BElEM
laUdo MÉdico: 79440
NoME: liGia BaTiSTa dE frEiTaS
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 19/03/21 a 17/05/21
MaTrÍcUla: 8400721/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE alcidES carNEiro/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 79505
NoME: lUZiNETE BraNco dE oliVEira
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 08/09/21 a 06/12/21
MaTrÍcUla: 57188692/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Maria aMaral/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 79496
NoME: Maria BEaTriZ fErrEira liMa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 15/02/21 a 15/04/21
MaTricUla: 5889819/1  carGo: Prof
loTacao: EE JoSE dE MoraES/BarcarENa
laUdo MEdico: 70144
NoME: MilENE PiMENTEl TaVarES
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 08/09/21 a 07/10/21
MaTrÍcUla: 57220632/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE BriG foNTENEllE/BElEM
laUdo MÉdico: 79547
NoME: PEdro PaUlo diaS Bordalo filHo

coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 02/09/21 a 30/11/21
MaTrÍcUla: 57189819/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE N Sra GraÇaS/BElEM
laUdo MÉdico: 79506
NoME: PErSida MacHado da coNcEiÇÃo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 04/08/21 a 02/10/21
MaTrÍcUla: 5888876/1  carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE PaUliNo BriTo/BElEM
laUdo MÉdico: 79545
NoME: rENaTa aUGUSTo clEMENTiNo
coNcESSÃo: 15 diaS
PErÍodo: 01/07/21 a 15/07/21
MaTrÍcUla: 8001426/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE PaUlo Vi/NoVo rEParTiMENTo
laUdo MÉdico: 1700/2021
NoME: roBElaNia doS SaNToS GEMaQUE
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 16/08/21 a 14/10/21
MaTrÍcUla: 57201505/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE MaNoEl carNEiro/BElEM
laUdo MÉdico: 79540
NoME: rUBENiTa da coSTa SaNToS
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 01/09/21 a 30/10/21
MaTrÍcUla: 57209451/1  carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE JarBaS PaSSariNHo/BElEM
laUdo MÉdico: 79491
NoME: TaTiaNE aliNE oliVEira doS SaNToS
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 13/10/21 a 10/01/22
MaTricUla: 57201937/1 carGo: Prof
loTacao: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo: 81343
NoME: WEllENicE SilVa BEZErra
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 27/08/21 a 24/11/21
MaTrÍcUla: 5369550/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE icUÍ laraNJEiraS/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 79445

Protocolo: 729621

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato Nº 113
Exercício: 2021
objeto do contrato: Execução de obras de reforma na EEEfM Tauriano Gil 
de Sousa, em Vigia/Pa
Preço: r$ 706.643,50 (setecentos e seis mil, seiscentos e quarenta e três 
reais e cinquenta centavos)
Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias a contar da assinatura do contrato
dotação orçamentária: Plano interno: 101TaGdSoVG; funcional progra-
mática: 16101.12 122.1509; Projeto/atividade: 7674; Produto: 3008; Na-
tureza de despesa: 4490.51; fonte: 0331004800
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc/Pa); cNPJ 
nº 05.054.937/0001-63; Endereço: rodovia augusto Montenegro, n° 0, 
km 10, cEP: 66.820-000, Bairro: icoaraci, Belém/Pa
contratado: NacioNal coNSTrUÇÕES & SErViÇoS TÉcNicoS EirEli, 
cNPJ: 02.934.270/0001-03, localizada na Travessa angustura, Nº 822, 
Bairro: Sacramenta, cEP: 66.120-230, Belém/Pa
foro: Belém-Pa
data assinatura: 17 de novembro de 2021
contrato de Empréstimos: 2933/oc - Br-Banco interamericano de desen-
volvimento (Bid)
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga -Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 729841

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4
contrato: 359/2017
objeto do contrato: Serviços para fornecimento de link de comunicação de 
dados via concessionária e rede Navegapara com manutenção de acesso a 
internet, locação de roteadores, sessões de emulação, filas de impressão, 
IP’s válidos através de NAT, manutenção de rede de dados (fibra óptica e 
rádio), bem como licenças de uso de sistemas globais SiafEM, SiMaS e 
SiSPaT, visando atender as necessidades de tecnologia da informação e 
comunicação-Tic da SEdUc
objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses, conforme proposta comercial nº 284/2021 – ProdEPa.
dispensa de licitação nº 036/2017-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
* fonte: 0102002877. Produto: 364. funcional Programática: 
16.101.12.126.1508. Projeto/atividade: 8238. Natureza da despesa: 
3390.40.
* fonte: 0104002877. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
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3391.40.
* fonte: 0104002877. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 
3391.40.
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: Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Es-
tado do Pará - ProdEPa, com cNPJ nº 05.059.613/0001-18, com sede 
na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, centro administrativo, cEP.: 
66.820-000, icoaraci, Belém/Pa.
data de assinatura: 10/11/2021
Vigência: 11/11/2021 a 10/11/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 728070

terMo de adJUdicaÇÃo
.

eXtrato de adJUdicaÇÃo da coMParaÇÃo de PreÇo 
Nº 45/2021 – sedUc/Pa
Processo: 1491478/2021 – cP Nº 45/2021
objeto: contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de obra de 
reforma Emergencial da EEEfM Tauriano Gil de Sousa (Vigia/Pa).
loTE ÚNico
contrato nº 113/2021
Vencedor: NacioNal coNSTrUÇÕES & SErViÇoS TÉcNicoS EirEli– 
cNPJ 02.934.270/0001-03
Valor: r$ 706.643,50 (setecentos e seis mil, seiscentos e quarenta e três 
reais e cinquenta centavos).
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 729862

diÁria
.

Portaria de diarias No. 50049/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 29/10/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 4
rio dE JaNEiro / BElEM / 02/11/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: VEra lUcia dE BorBorEMa ESPiriTo SaNTo
MaTrÍcUla: 5037956
cPf: 14735466215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729672
Portaria de diarias No. 50034/2021
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: JoSE dE riBaMar aBrEU cUNHa
MaTrÍcUla: 5329035
cPf: 07955545320
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729678
Portaria de diarias No. 50032/2021
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: liaNE NaZarETH liSBoa laGo
MaTrÍcUla: 5216141
cPf: 26721457253
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729686
Portaria de diarias No. 50044/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 29/10/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 4
rio dE JaNEiro / BElEM / 02/11/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: faTiMa do roSario alEXaNdrE BaraTa

MaTrÍcUla: 299030
cPf: 08152624268
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729690
Portaria de diarias No. 50037/2021
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: JorGE SilVa SoUSa
MaTrÍcUla: 5439310
cPf: 39378381200
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729695
Portaria de diarias No. 50041/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 29/10/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 4
rio dE JaNEiro / BElEM / 02/11/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNo dE MiraNda GoMES
MaTrÍcUla: 5959619
cPf: 47993090210
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor TEcNico PEdaGoGico ii / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729693
Portaria de diarias No. 50033/2021
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: JorGE PaUlo da SilVa
MaTrÍcUla: 355348
cPf: 05550041200
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729688
Portaria de diarias No. 50031/2021
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: dElaNo WalBEr liMa MaToS
MaTrÍcUla: 5450993
cPf: 37750640282
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729682
Portaria de diarias No. 50265/2021
oBJETiVo: Participação do Encontro de alinhamento do Sistema de orga-
nização 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: MarilENE SilVa MaUES
MaTrÍcUla: 57194982
cPf: 63548143253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE iii / ESPEcialiS-
Ta
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729710
Portaria de diarias No. 49829/2021
oBJETiVo: assessoria técnica, administrativa e pedagógica para professo-
res, acolhedores e coordenadores de turmas do Ensino Médio EJa campo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / faro / 25/10/2021 - 30/10/2021 Nº diárias: 5
faro / BElEM / 30/10/2021 - 30/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cElia rEGiNa da cUNHa SoUSa
MaTrÍcUla: 761176
cPf: 27025357200
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729713
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Portaria de diarias No. 50028/2021
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: aNadilSoN cariPUNaS da SilVa rocHa
MaTrÍcUla: 57202759
cPf: 40984982272
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729707
Portaria de diarias No. 50045/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 29/10/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 4
rio dE JaNEiro / BElEM / 02/11/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: adaElSoN SoUZa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5889605
cPf: 22722548291
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729700
Portaria de diarias No. 50043/2021
oBJETiVo: Participação dos servidores do Núcleo de Esporte e lazer - NEl, 
que irão compor a delegação do Estado do Pará no XVii JoGoS EScola-
rES BraSilEiroS - JEBS 2021. de acordo com a convocatória da confe-
deração Brasileira de desporto Escolar - cBdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 29/10/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 4
rio dE JaNEiro / BElEM / 02/11/2021 - 02/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcEla da SilVa SoUZa
MaTrÍcUla: 57204011
cPf: 69683824234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729702
Portaria de diarias No. 50035/2021
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: TElMa SUElY BEZErra do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5537380
cPf: 17350727291
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729704
Portaria de diarias No. 49954/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir as técnicas da GPrEc que 
irão realizar capacitação do corpo técnico das UrEs, para acompanhamen-
to, orientação, fiscalização e auxilio técnico e financeiro aos Conselhos Es-
colares, e direção das escolas, fortalecendo-os tecnicamente, bem como, 
adotar mecanismos de análise prévia das prestações de contas e encami-
nhamento da documentação à Seduc sede, dos recursos oriundos do fNdE, 
bem como, recursos estaduais do fundo rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 08/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 5
ParaUaPEBaS / coNcEicao do araGUaia / 13/11/2021 - 20/11/2021 
Nº diárias: 7
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 20/11/2021 - 20/11/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: JoSE EliaS araUJo GaMa
MaTrÍcUla: 761249
cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729830
Portaria de diarias No. 50008/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de Tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário, referentes a pendên-
cias de diárias, fundo rotativo, suprimento de fundos e pagamento de pes-
soal apurados em Pad, bem como regularizar e atender a recomendação 
do TcE, auditoria Geral do Estado - aGE e Secretaria da fazenda- SEfa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
caPaNEMa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lENa Marcia MacHado GoNcalVES
MaTrÍcUla: 184888

cPf: 15157750200
carGo/fUNÇÃo:adMiNiSTrador / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729823
Portaria de diarias No. 50004/2021
OBJETIVO: Solicitação de diárias para fazer o acompanhamento e fiscaliza-
ção das máquinas de reprografia, bem como, verificar o atendimento téc-
nico e a logística da empresa se está sendo prestado o serviço em acordo 
com o que foi contratado.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 08/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 2
alTaMira / iTaiTUBa / 10/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 2
iTaiTUBa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EliElSoN caNTao rodriGUES
MaTrÍcUla: 6400353
cPf: 42635004234
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729818
Portaria de diarias No. 50007/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de Tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário, referentes a pendên-
cias de diárias, fundo rotativo, suprimento de fundos e pagamento de pes-
soal apurados em Pad, bem como regularizar e atender a recomendação 
do TcE, auditoria Geral do Estado - aGE e Secretaria da fazenda- SEfa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
caPaNEMa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: liGia alMEida GoNcalVES
MaTrÍcUla: 731293
cPf: 25759892215
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729815
Portaria de diarias No. 50053/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
Baiao / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / Baiao / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EdicElMa caBral dE SaNTa crUZ
MaTrÍcUla: 5902336
cPf: 76424626204
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729795
Portaria de diarias No. 49783/2021
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: cElia rEGiNa SoUZa da crUZ
MaTrÍcUla: 761303
cPf: 16909194268
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar TEcNico / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729803
Portaria de diarias No. 49726/2021
OBJETIVO: Solicitação de diárias para fazer o acompanhamento e fiscali-
zação das máquinas de repografia, bem como, verificar o atendimento téc-
nico e a logística da empresa se está sendo prestado o serviço em acordo 
com o que foi contratado.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 25/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 1
BrEVES / BElEM / 26/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GlEYSoN dE JESUS NaSciMENTo da coSTa
MaTrÍcUla: 57191303
cPf: 49071807215
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729809
Portaria de diarias No. 49720/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para fazer o acompanhamento e fisca-
lização das máquinas de repografia, bem como, verificar o atendimento 
técnico e a logística da empresa se está sendo prestado o serviço em acor-
do com o que foi contratado. Solicitação de diárias para fazer o acompa-
nhamento e fiscalização das máquinas de repografia, bem como, verificar 
o atendimento técnico e a logística da empresa se está sendo prestado o 
serviço em acordo com o que foi contratado.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 25/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 1
BrEVES / BElEM / 26/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EliElSoN caNTao rodriGUES
MaTrÍcUla: 6400353
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cPf: 42635004234
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729811
Portaria de diarias No. 50266/2021
oBJETiVo: Participação do Encontro de alinhamento do Sistema de orga-
nização 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: GicElY do Socorro MorEira roliM
MaTrÍcUla: 57212079
cPf: 87098466204
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729782
Portaria de diarias No. 49779/2021
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: daYSE rUTH TaVarES da SilVa
MaTrÍcUla: 454680
cPf: 12816590291
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729783
Portaria de diarias No. 49980/2021
oBJETiVo: Participar de reunião de Trabalho com Gestores de USES e 
UrES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TUcUrUi / BElEM / 25/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 2
BElEM / TUcUrUi / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVio SoUSa caridadE
MaTrÍcUla: 5896572
cPf: 74109677220
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 729790
Portaria de diarias No. 49734/2021
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: NaTHalia dE NaZarETH fErrEira MoNTEiro
MaTrÍcUla: 5897320
cPf: 90649982215
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 729785

oUtras MatÉrias
.

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 9549/2021 de 12/11/2021
de acordo com o Processo Nº 793081/2020
formalizar a dispensa, a pedido, da servidora EdHYNa dE JESUS MENE-
ZES GUiMaraES PiNTo, Matrícula nº 312762/1, assistente administrativo, 
da função de Secretaria da EE Profª Zulima Vergolino dias/ananindeua, a 
partir de 31/07/2006.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 9574/2021 de 16/11/2021
Nome: MillEr dE JESUS fariaS dE SENa
Matrícula:57212198/1 cargo:Servente
lotação:EE Prof Teodato de rezende/Salinopolis
Período:01/12/21 a 29/01/22 – 30/01/22 a 30/03/22
Triênios:19/12/08 a 18/12/11 – 19/12/11 a 18/12/14
Portaria Nº. 9575/2021 de 16/11/2021
Nome: liGia liMa crUZ
Matrícula:338206/1 cargo:assist.administ.
lotação:EE cornelio de Barros/Belém
Período:01/11/21 a 30/12/21
Triênios:28/02/13 a 27/02/16
Portaria Nº. 9583/2021 de 16/11/2021
Nome: Maria JoSE oliVEira fEliSMiNo
Matrícula:6013350/1 cargo:Servente
lotação:EE dom Pedro i/Belém
Período:01/12/21 a 29/01/22
Triênios:20/06/09 a 19/06/12
Portaria Nº. 9573/2021 de 16/11/2021
Nome: SUElENE MiraNda dE SoUSa oliVEira
Matrícula:5907643/1 cargo:Professor
lotação:EE Plinio Pinheiro/Maraba
Período:01/12/21 a 29/01/22
Triênios:27/06/13 a 26/06/16

Portaria Nº. 9590/2021 de 16/11/2021
Nome: carloS EdUardo dE SoUSa do NaSciMENTo
Matrícula:54192280/02 cargo:Professor
lotação:21UrE/Parauapebas
Período:13/11/21 a 11/01/22
Triênios:14/01/14 a 13/01/17
Portaria Nº. 9592/2021 de 16/11/2021
Nome: carloS EdUardo dE SoUSa do NaSciMENTo
Matrícula:54192280/02 cargo:Professor
lotação:21UrE/Parauapebas
Período:12/01/22 a 12/03/22
Triênios:14/01/17 a 13/01/20
Portaria Nº. 9604/2021 de 16/11/2021
Nome: aNa lUcia cErdEira BaraTa do aMaral
Matrícula:3224368/3 cargo:Espec. em Educação
lotação:EEEf rosa Gattorno/Belém
Período:01/04/21 a 30/05/21 – 31/05/21 a 29/07/21
Triênios:01/06/07 a 31/05/10 – 01/06/10 a 31/05/13
LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº.:9579/2021 de 16/11/2021
conceder licença casamento a faBiaN BriSSiMo dE liMa coUTiNHo, 
matricula Nº 5891461/1 , Vigia, lotado no colegio Est Ens Medio Presid 
fernando Henrique/Monte alegre, no período de 29/10/21 a 05/11/21.
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:9580/2021 de 16/11/2021
conceder licença luto a JorGE lUiS roSa liMa, matricula nº 
57201084/2,Professor, lotado na EE antonio Batista Belo de carvalho/San-
tarem, no período de 15/10/21 a 22/10/21.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:184/2021 de 05/11/2021
conceder licença Maternidade a KElEN SollYaNY diNiZ da coSTa, ma-
tricula nº 5896112/1,Professor, lotada na EEEM francisco Nobre de almei-
da/Monte alegre , no período de 31/10/2021 a 28/04/2022.
Portaria Nº.:1916/2021 de 10/11/2021
conceder licença Maternidade a EMMElY NaZarE raMoS doS rEiS, ma-
tricula nº 57214700/1,assistente administrativo, lotada na EE Jose Maria 
Machado/Barcarena, no período de 24/09/2021 a 22/03/2022.
Portaria Nº.:9576/2021 de 16/11/2021
conceder licença Maternidade a JUliaNE PaNToJa dE SoUZa, matricu-
la nº 5893071/2,Professor, lotada na EEETEPa Prof francisco das chagas 
azevedo (cacaU)Belém , no período de 26/06/21 a 22/12/21.
Portaria Nº.:9577/2021 de 16/11/2021
conceder licença Maternidade a NilZaNa da SilVa coSTa, matricula nº 
57212478/1, assistente administrativo, lotada na EE Terezinha de Jesus f 
lima/abaetetuba, no período de 16/07/21 a 11/01/22.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:9578/2021 de 16/11/2021
conceder licença Paternidade a SErGio WilliaM daMaScENo da SilVa, 
matricula Nº 5912316/2,Professor, lotada na EE Prof camilo Salgado/Be-
lém, no período de 28/10/21 a 06/11/21.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.: 9566/2021 de 16/11/2021
Nome:aNa caroliNa coSTa da SilVa
Matrícula:5911465/1Período:23/12/21 a 21/01/22 Exercício:2021
Unidade:Erc centro Educacional ronaldo Miranda/Belém
Portaria Nº.: 9567/2021 de 16/11/2021
Nome:rUBENiTa da coSTa SaNToS
Matrícula:57209451/1Período:01/02/22 a 17/03/22 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (SoUSa)Belém
Portaria Nº.: 9584/2021 de 16/11/2021
Nome:cEcilia dE NaZarE do coUTo SaNTaNa
Matrícula:57202594/1Período:01/12/21 a 14/01/22 Exercício:2019
Unidade:Ee domingos acatauassu Nunes/Belém
Portaria Nº.: 9585/2021 de 16/11/2021
Nome:MarcoS EliaS alBUQUErQUE da SilVa
Matrícula:5902317/1Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria Nº.: 9586/2021 de 16/11/2021
Nome:lUciaNa GaTiNHo diaS
Matrícula:5892025/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2020
Unidade:Erc antonio Bezerra falcao/ananindeua
Portaria Nº.: 9587/2021 de 16/11/2021
Nome:Maria iVaNETE da SilVa liMa
Matrícula:675458/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM instituto Bom Pastor/ananindeua
Portaria Nº.: 9588/2021 de 16/11/2021
Nome:aNa claUdia alMEida fiGUEirEdo
Matrícula:57208839/1Período:01/12/21 a 1401/22 Exercício:2021
Unidade:Escola Tecnica Estadual Magalhaes Barata/Belém
Portaria Nº.:1923/2021 de 11/11/2021
Nome: roSilda daS NEVES MoraES
Matrícula:57212253/1 Período:30/12 à 28/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª leonidas Montes/abaetetuba
Portaria Nº.:333/2021 de 10/11/2021
Nome: ValdiNEi caSTilHo loBaTo
Matrícula: 57212220/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2018
Unidade:EE Enedina Sampaio Melo/igarape Miri
Portaria Nº.:1919/2021 de 10/11/2021
Nome: Maria do PErPETUo Socorro SilVa da SilVa
Matrícula: 599530/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:Erc c. Educac e Terapêutico casa Ben-Te-Vi-aPaE/abaetetuba
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Portaria Nº.:1920/2021 de 11/11/2021
Nome: THaiSE da coSTa dE araUJo
Matrícula: 54189981/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Profº Bernardino Pereira de Barros/abaetetuba
Portaria Nº.:1921/2021 de 11/11/2021
Nome: aNdrE da coNcEiÇÃo dE SENa cardoSo
Matrícula: 57211974/1Período:19/12 à 17/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria Nº.:24/2021 de 09/11/2021
Nome: KaTYa NaTalY do Socorro foNSEca da SilVa
Matrícula: 5294851/2Período:29/01 à 14/03/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:771/2021 de 11/11/2021
Nome: NairE GoMES dE SoUSa
Matrícula: 54183690/2Período:03/01 à 16/02/22Exercício:2020
Unidade:EEEFM.Monsenhor Mâncio Azevedo/Bragança
Portaria Nº.:188/2021 de 09/11/2021
Nome:fraNciSco ÉZio Baia MacEdo JUNior
Matrícula:57210597/1 Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EETEPa/Monte alegre
Portaria Nº.:189/2021 de 09/11/2021
Nome:adEraldo dE JESUS ViEira
Matrícula:57210990/1 Período:01/02 à 02/03/22Exercício:2021
Unidade:EEEf Profª Maria Valmont/alenquer
Portaria Nº.:193/2021 de 09/11/2021
Nome: MarilEia SoUSa dE JESUS
Matrícula:57211972/1 Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.amadeu Burlamaqui Simões/alenquer
Portaria Nº.:194/2021 de 09/11/2021
Nome: raiNÉrio da SilVa JardiNa
Matrícula: 5896785/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:6ª UrE/Monte alegre
Portaria Nº.:196/2021 de 09/11/2021
Nome: cid KEllY doS rEiS BarBoSa
Matrícula: 57210828/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Presidente fernando Henrique/Monte alegre
Portaria Nº.:416/2021 de 11/11/2021
Nome: MarcilENE UcHoa BoTElHo
Matrícula: 57209818/1Período:02/01 à 31/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM dr fábio luz/Tome-açu
Portaria Nº.:679/2021 de 18/10/2021
Nome: Maria BENEdiTa alMEida raMoS
Matrícula: 57210717/1Período:01/01 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EE João Santos/capanema
Portaria Nº.:699/2021 de 03/11/2021
Nome: cElENE do Socorro rocHa dE oliVEira
Matrícula: 57211728/1Período:17/01 à 02/03/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª Maria Socorro oliveira da rocha/ourém
Portaria Nº.:702/2021 de 03/11/2021
Nome: aNTÔNia fraNciElMa SilVa SoUZa
Matrícula: 5896288/1Período:05/01 à 03/02/22Exercício:2021
Unidade:EE charles assad/Bonito
Portaria Nº.:703/2021 de 03/11/2021
Nome: rEGiNalVa carValHo riBEiro
Matrícula: 57211154/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EE Silvestre carneiro/capanema
Portaria Nº.:705/2021 de 03/11/2021
Nome: JolMira Maria dE MEdEiroS
Matrícula:57218381/1 Período:01/01 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Peixe-Boi
Portaria Nº.:0116/2021 de 09/11/2021
Nome: HENriQUE NUNES da SilVa
Matrícula: 5210968/2Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Gen Euclydes figueiredo/Parauapebas
Portaria Nº.: 558/2021 12/11/2021
Nome:EdSoN SoUZa SaNToS
Matrícula:8401090/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof acy de Jesus Neves de B Pereira/Maraba
Portaria Nº.: 42/ de 11/11/2021
Nome:EdUardo daNTaS aZEVEdo
Matrícula:57213261/1Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Profª Edda de Souza Gonçalves/Sousa
Portaria Nº.: 46/ de 11/11/2021
Nome: EdSoN lEdo fErrEira
Matrícula:57210282/1Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Profª Edda de Souza Gonçalves/Sousa
Portaria Nº.: 185/ de 09/11/2021
Nome:dEBora do NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57210839/1Período:01/02/22 a 02/03/22 Exercício:2021
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria Nº.:186 / de 09/11/2021
Nome:EliNETE araUJo da MoTa
Matrícula:57210836/1Período:01/02/22 a 02/03/22 Exercício:2021
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria Nº.: 187/2021 de 09/11/2021
Nome:JorZilaNdo NUNES da SilVa
Matrícula:57210841/1Período: Exercício:01/02/22 a 02/03/22 Exercí-
cio:2021
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria Nº.: 190/2021 de 09/11/2021
Nome:TEodorico BENTES MoNTEiro NETo
Matrícula:57214187/1Período: Exercício:03/01/22 a 01/02/22 Exercí-
cio:2021
Unidade: EEEf. Prof Maria Valmont/alenquer

Portaria Nº.: 192/2021 de 09/11/2021
Nome:JoaNa darQUE araUJo BrESaola
Matrícula:57212656/1Período: Exercício:03/01/22 a 16/02/22 Exercí-
cio:2021
Unidade:EEEf fulgencio Simoes/alenquer
Portaria Nº.: 193/2021 de 09/11/2021
Nome:clEiSE aNESia da coSTa dUarTE
Matrícula:57209944/1Período: Exercício:03/01/22 a 01/02/22 Exercí-
cio:2021
Unidade:EEEf fulgencio Simoes/alenquer
Portaria Nº.: 234/2021 de 09/11/2021
Nome:liliaN criSTHiaNE BarroSo roSário
Matrícula:6403029/1Período: Exercício:01/01/22 a 30/01/22 Exercí-
cio:2021
Unidade:EEEf. antonio alves ramos/igarape açu
Portaria Nº.:666/2021 de 18/10/2021
Nome:MarciElE da SilVa SaNToS
Matrícula:57211126/1Período: Exercício:01/01/22 a 30/01/22 Exercí-
cio:2021
Unidade:EE.apolonia Pinheiro dos Santos/capanema
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:9569/2021 de 16/11/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 00184/2021 de 05/11/2021, que conce-
deu férias, no período de 01/12/2021 a 30/12/2021, a o servidor JorGE 
NoGUEira PicaNÇo, matricula 5841283/2, Professor,lotado na EE antonio 
candio Machado sede/Terra Santa, referente ao exercício de 2020, para 
fins de regularização funcional.
Portaria Nº.:9481/2021 de 09/11/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 009081/2021 de 22/10/2021, que can-
celou a PorTaria Nº 9262/2019 de 04/09/2019, que concedeu licença 
para tratar interesse particular, a servidora cEcilia aMaral MarTiNS, 
matricula 355909/2, Especialista em Educação,lotada na EE Paulo fontelles 
de lima/icoaraci/Belém.
Portaria Nº.:9483/2021 de 09/11/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 009084/2021 de 22/10/2021, que con-
cedeu licença para tratar interesse particular, a servidora roBErTa fEr-
NaNdES MarTiNS GiaNNoNE, matricula 57193035/2, Especialista em 
Educação, lotada na EE Bruno de Menezes/Mosqueiro.
errata
errata na publicação da Portaria Nº.:9329/2021 de 29/10/2021
Nome: iSaBEllE cHrYSTiNa doS SaNToS E SaNToS
onde se lê:Secretária (GEd-1)
Leia-se:designa para função de Secretária considerando não haver ônus 
adicional para o Estado (servidor temporário)
Publicada no Diário Oficial nº. 34764 de 12.11.2021

Protocolo: 729874

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata
Retificar os termos da PorTaria N° 2258/2021 de 08 de novembro de 
2021, publicado no doE Nº 34.760 de 09.10.2021, referente a concessão 
de diárias do servidor EdNEY BaraTa PaNToJa o seguinte:
oNde se LÊ: “…, 30 (trinta) diárias ....”
Leia-se:“… 31,5 (trinta e uma e meia) diárias.…”
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 729732
ao PreaMBULo do coNtrato Nº 013/2021-UePa
Processo Nº 2019/ 93535 coNtrato Nº 013/2021-UePa
UEPa/ alfa E oMEGa coNSTrUTora SErViÇoS EirElli.
oNde se LÊ:
UNiVErSidadE do ESTado do Pará -, Órgão da administração indi-
reta do Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 03.137.985/0001-
90 (...)
Leia-se:
a UNiVErSidadE do ESTado do Pará -, Órgão da administração indi-
reta do Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 34.860.833/0001-
44 (...)
BElÉM, 17 dE NoVEMBro dE 2021
ProcUradoria JUrÍdica

Protocolo: 729804
ao PreaMBULo do coNtrato Nº 027/2021-UePa
Processo Nº 2021/148215 coNtrato Nº 027/2021-UePa
UEPa/ alfa E oMEGa coNSTrUTora SErViÇoS EirElli.
oNde se LÊ:
UNiVErSidadE do ESTado do Pará -, Órgão da administração indi-
reta do Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 03.137.985/0001-
90 (...)
Leia-se:
a UNiVErSidadE do ESTado do Pará -, Órgão da administração indi-
reta do Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 34.860.833/0001-
44 (...)
BElÉM, 17 dE NoVEMBro dE 2021
ProcUradoria JUrÍdica/ProJUr

Protocolo: 729799
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ii errata ao editaL Nº 79/2021-UePa
Processo seLetiVo 2022 – ProseL
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Graduação, 
torna pública a rETificaÇÃo no anexo i, quadro de vagas, do Processo 
Seletivo 2022 – PROSEL, Edital nº 79/2021- UEPA, conforme especificado 
a seguir:
onde se Lê:
Turno do curso de licenciatura em Pedagogia de igarapé-açu: Vespertino
Leia-se:
Turno do curso de licenciatura em Pedagogia de igarapé-açu: Matutino
Belém, 18 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 729550

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
Processo nº 2021/206432
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° 41/2021/UEPa, cujo objeto é a aquisição de material 
de consumo para o ccBS – Equipamentos de Proteção individual (EPi) para 
atender as aulas práticas de estágio dos cursos da graduação do ccBS.
as empresas vencedoras do certame foram:
1. 10.459.614//0001-90 – coMErcial Jr EirEli, Grupos G2 e G4. Valor 
da proposta r$ 81.259,00
2. 34.577.439/0001-01 – BraSil SHoPPiNG EirEli, Grupos G1, G3 e G5. 
Valor da proposta r$ 763.059,16
Belém, 17 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 729786

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2447/2021, de 17 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: adila SiMoNE BarBoSa VarEla da SilVa
Matrícula funcional: 5532892/ 4
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 1.500,00
339039_ r$ 1.500,00
Portaria N° 2453/2021, de 17 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aUXiliar
Nome: THiaGo NicolaU MaGalHaES dE SoUZa coNTE
Matrícula funcional: 57173986/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento
SUPriMENTo dE fUNdo
Portaria N° 2448/2021, de 17 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: HiGSoN rodriGUES coElHo
Matrícula funcional: 57193315/ 1
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 2449/2021, de 17 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE EdiTora da UEPa
Nome: NilSoN BEZErra NETo
Matrícula funcional: 57201130/ 1
Valor: r$ 2.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0261
339030_ r$ 1.000,00
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 2450/2021, de 17 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: SEcrETario dE orGaoS colEGiadoS SUP
Nome: GErMaNo crUZ da SilVa
Matrícula funcional: 5798876/ 1

Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2451/2021, de 17 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
Nome: roBErTa lariSSa aGUila alVES
Matrícula funcional: 5912148/ 4
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2452/2021, de 17 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE adMiNiSTracao dE SErVicoS
Nome: MaUro HENriQUE da coSTa MENdES
Matrícula funcional: 2010194/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2454/2021, de 17 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: rENaTo fErrEira carr
Matrícula funcional: 5719100/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 729542

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 2308/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: ParaGoMiNaS-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: iEdo SoUZa SaNToS
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 57233044-1
daTa iNicio: 14.12.2021
daTa TÉrMiNo: 23.12.2021
QUaNTidadE: 9 e ½ (nove e meia)
Portaria N° 2309/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor: JoÃo rodriGo coiMBra NoBrE
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 57219956-2
daTa iNicio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 02.12.2021
QUaNTidadE: 14 e ½ (quatorze e meia)
Portaria N° 2310/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BarcarENa-Pa
NoME do SErVidor: BrUNo SEBaSTiÃo rodriGUES da coSTa
carGo: colaBorador EVENTUal
id. fUNcioNal:
daTa iNicio: 19.11.2021
daTa TÉrMiNo: 21.11.2021
QUaNTidadE: 02 e ½ (duas e meia)
Portaria N° 2311/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pela UaB.
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa-Pa
NoME do SErVidor: BrUNo SEBaSTiÃo rodriGUES da coSTa
carGo: colaBorador EVENTUal
id. fUNcioNal:
daTa iNicio: 12.11.2021
daTa TÉrMiNo: 14.11.2021
QUaNTidadE: 02 e ½ (duas e meia)
Portaria N° 2312/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pela UaB.
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oriGEM: BElÉM-Pa
destino: BrEVES-Pa
NoME do SErVidor: MaUro SErGio SaNToS dE oliVEira
carGo: colaBorador EVENTUal
id. fUNcioNal:
daTa iNicio: 11.11.2021
daTa TÉrMiNo: 14.11.2021
QUaNTidadE: 03 e ½ (três e meia)
Portaria N° 2313/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: ParaUaPEBaS-Pa
NoME do SErVidor: MaUro SErGio SaNToS dE oliVEira
carGo: colaBorador EVENTUal
id. fUNcioNal:
daTa iNicio: 05.11.2021
daTa TÉrMiNo: 07.11.2021
QUaNTidadE: 02 e ½ (duas e meia)
Portaria N° 2314/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: realizar visita técnica.
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: BarcarENa-Pa
NoME do SErVidor: carloS alBErTo dE MiraNda PiNHEiro
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 57204648-2
daTa iNicio: 17.11.2021
daTa TÉrMiNo: 17.11.2021
QUaNTidadE: ½ (meia)
Portaria N° 2315/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: BarcarENa-Pa
NoME do SErVidor: caMila da cUNHa fUrTado
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5930408-2
daTa iNicio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 11.12.2021
QUaNTidadE: 23 e ½ (vinte três e meia)
Portaria N° 2316/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: caMETá-Pa
NoME do SErVidor: EVa JUSSara carValHo fUrTado
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 80015590-1
daTa iNicio: 30.11.2021
daTa TÉrMiNo: 14.12.2021
QUaNTidadE: 14 e ½ (quatorze e meia)
Portaria N° 2317/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: rodolfo PErEira BriTo
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 57174484-2
daTa iNicio: 13.12.2021
daTa TÉrMiNo: 24.12.2021
QUaNTidadE: 11 e ½ (onze e meia)
Portaria N° 2318/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: caMETá-Pa
NoME do SErVidor: daNiEl MEirElES dE aMoriM
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 80846537-3
daTa iNicio: 30.11.2021
daTa TÉrMiNo: 15.12.2021
QUaNTidadE: 15 e ½ (quinze e meia)
Portaria N° 2319/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: WEBEr da SilVa MoTa
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 54189228-1
daTa iNicio: 10.12.2021
daTa TÉrMiNo: 23.12.2021
QUaNTidadE: 06 (seis)
Portaria N° 2320/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: diEGo MoaH loBaTo TaVarES
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo

id. fUNcioNal: 5903722-2
daTa iNicio: 05.12.2021
daTa TÉrMiNo: 18.12.2021
QUaNTidadE: 13 e ½ (treze e meia)
Portaria N° 2323/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: BENEdiTo loBaTo
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5846404-2
daTa iNicio: 01.12.2021
daTa TÉrMiNo: 10.12.2021
QUaNTidadE: 04 (quatro)
Portaria N° 2324/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor: KEila VaScoNcEloS fErNaNdEZ
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 57219570-3
daTa iNicio: 01.12.2021
daTa TÉrMiNo: 15.12.2021
QUaNTidadE: 14 e ½ (quatorze e meia)
Portaria N° 2331/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor: aNa JUlia SoarES da SilVa BarBoSa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 57193188-1
daTa iNicio: 05.12.2021
daTa TÉrMiNo: 18.12.2021
QUaNTidadE: 13 e ½ (treze e meia)
Portaria N° 2332/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: MaraBá-Pa
Nome do servidor: lUiZ EdUardo cHaVES dE aZEVEdo
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5934010-2
daTa iNicio: 30.11.2021
daTa TÉrMiNo: 11.12.2021
QUaNTidadE: 11 e ½ (onze e meia)
Portaria N° 2333/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: ParaGoMiNaS-Pa
Nome do servidor: rodolfo PErEira BriTo
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 57174484-2
daTa iNicio: 30.11.2021
daTa TÉrMiNo: 12.12.2021
QUaNTidadE: 12 e ½ (doze e meia)
Portaria N° 2334/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: caSTaNHal-Pa
Nome do servidor: ElZEliS MUllEr da SilVa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 78608-2
daTa iNicio: 09.12.2021
daTa TÉrMiNo: 22.12.2021
QUaNTidadE: 06 (seis)
Portaria N° 2335/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: caSTaNHal-Pa
Nome do servidor: GUSTaVo dUarTE cardoSo
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 54189171-3
daTa iNicio: 03.11.2021
daTa TÉrMiNo: 29.12.2021
QUaNTidadE: 05 (cinco)
Portaria N° 2336/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo projeto forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: ocoaraci-Pa
Nome do servidor: GiSEllE aroUcK loUrENÇo TaVarES
carGo: colaBorador EVENTUal
id. fUNcioNal:
daTa iNicio: 08.11.2021
daTa TÉrMiNo: 12.11.2021
QUaNTidadE: 4 e ½ (quatro e meia)
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Portaria N° 2337/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: rEdENÇÃo-Pa
Nome do servidor: caMila da cUNHa fUrTado
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 5930408-2
daTa iNicio: 13.12.2021
daTa TÉrMiNo: 22.12.2021
QUaNTidadE: 09 e ½ (nove e meia)
Portaria N° 2338/21 de 16 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: BarcarENa-Pa
NoME do SErVidor: BrUNo SEBaSTiÃo rodriGUES da coSTa
carGo: colaBorador EVENTUal
id. fUNcioNal:
daTa iNicio: 19.11.2021
daTa TÉrMiNo: 21.11.2021
QUaNTidadE: 02 e ½ (duas e meia)
Portaria N° 2342/21 de 17 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: conceder outorga de grau.
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: TUcUrUÍ-Pa
NoME do SErVidor: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
carGo: rEiTor
id. fUNcioNal: 55590110-3
daTa iNicio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 20.11.2021
QUaNTidadE: 02 e ½ (duas e meia)
Portaria N° 2343/21 de 17 de NoVeMBro de 2021
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: assessorar o reitor desta iES.
oriGEM: BElÉM-Pa
destino: TUcUrUÍ-Pa
NoME do SErVidor: HElEiZE roBErTa oliVEira SENa
carGo: TÉcNico a
id. fUNcioNal: 57200842-8
daTa iNicio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 20.11.2021
QUaNTidadE: 02 e ½ (duas e meia)
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 729730

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Portaria N° 2341/21 de 17 de NoVeMBro de 2021
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 2244/21, de 08.11.2021, publicada 
no doE nº 34.760 de 09.11.2021, que concedeu ao servidor GilSoN PoM-
PEU PiNTo, 21 e ½ (vinte uma e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Marabá ao município de cametá, no período de 02.12.21 a 23.12.21.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 729736

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1096/2021 - 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: 2021/1162631
r E S o l V E:
coNcEdEr, 90 (noventa) dias de licença Prêmio no período de 01/12/2021 
a 28/02/2022, correspondente aos triênios de 11/01/2011 a 10/01/2014, 
e 2014/2017, para a servidora, lUcia dE faTiMa BaTiSTa dE frEiTaS, 
Matrícula 3192865/1, carGo: Técnico em assuntos Educacionais, lotada 
na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 05 de
novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 729465

.

.

errata
.

Portaria Nº 1035/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1128200
errata
onde se lê: 08/11/2021 a 09/11/2021;
Leia-se: 30/11/2021 a 01/12/2021;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
16 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 729506

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 58/2021/seaster
Processo nº 2021/737921
objeto: aquisição de 51 veículos tipo de passeio (zero quilometro)
convênio nº 887683/2019 e contrato de repasse nº 39558/2019 - Minis-
tério do desenvolvimento Social e combate a fome.
Pregão Eletrônico nº 10/2021/SEaSTEr
data da assinatura: 17/11/2021
Vigência: 17/11/2021 à 16/11/2022
orçamento:
Unidade orçamentária: 43.101.
funcional Programática: 08.244.1505.8863
fonte: 0106008208/0306008208/6101008208
Natureza de despesa: 4490.52
ação detalhada: 268.907
Valor aditivado: r$ 3.315000,00
contratado: MÔNaco VEÍcUloS lTda
cNPJ: 18.548.319/0001-11
Endereço: rod. Br 316 km 02 s/nº - Bairro Guanabara – ananindeua/Pa
cEP: 67.010.000
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 729664
coNtrato adMiNistratiVo Nº 50/2021/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$ 15.697,00
contratado: BNB coMErcio dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica
cNPJ: 08.692.456/0001-71
Endereço: rua Goiás, 862 – Higienópolis – catanduva – SP
cEP: 15.804-010
ordenador: inocêncio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 729944

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1163/2021 – 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 n° 2021/1294958
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ r$ 400,00 ( QUaTro-
cENToS rEaiS ) em favor da Servidora rosana de Moraes Belo,coordena-
dora,5946669/1 para atender despesas com o evento “ Oficina do SISAN “ 
que acontecerá em castanhal/Pa , nos dias 30/11 a 01/12/2021.
43.101 – 08.244.1505.8397 0101 247.170
dESPESa: 339039 r$ 400,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
16 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria N° 1157/2021 – 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 n° 2021/1282443
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ r$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais), em favor do servidor Jesus antonio da costa, assistente
administrativo,Matrícula nº 3210499/1, para atender as demandas rela-
cionadas ao abastecimento de água de nossa Sede, abrigo e |Unidades 
pertencentes a esta SEaSTEr.
43.101 – 08.122.1297.8388
dESPESa: 339030 r$ 4.500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
16 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 729493

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1155/2021 – 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 2021/1283739
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 E ½ (doiS E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
ViToria caroliNa ValENTE BarroS,5956215/1,GErENTE,SilVia rEiS 
da SilVa,5921067/3 coordENador que se deslocarão para o município 
de São caETaNo/Pa no período de 22 a 24/11/2021, coM oBJETiVo dE 
cadastro e Emissão de carteira Nacional do artesão e Palestra sobre Si-
caB e formação para os gestores sobre a Base conceitual do artesanato e 
assessoramento Técnico.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 – 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1164/2021 – 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 2021/1278652
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
JoSÉ dE riBaMar fErNaNdES,matrícula nº 80015508/1,SEcrETario 
EXEcUTiVo para viagem de Belém/Pa ao município de SÃo JoÃo da PoN-
Ta/Pa, no período de 22 a 26/11/2021, com o objetivo realizar capacita-
ção e assessoramento para o conselho de direito e Tutelar.
Classificação Orçamentária:
43.0101- 08.422.1505.8402 f: 0101006357 259.908 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 1158/2021 – 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 2021/1275681
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
WaldEcir da SilVa cordEiro,80845438/3,GErENrE dE iNfraESTrU-
TUra,JoSÉ lUiZ,3193128/1,ViGia,riBaMar dE MiraNda frEiraS,Vi-
Gia,alEX fErNaNdo SoarES SoUZa,19512617/1,aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo,aNToNio coSMo rocHa araNHa,3193551/3,ViGia para 
deslocamento de Belém/Pa ao município de UliaNoPoliS/Pa, no período 
de 29/11 a 03/12/2021, com o objetivo de implantação de Equipamen-
to Público de Segurança alimentar e Nutricional, lUiZ oTaVio SaNTaNa 
liMa,5596882/1 ( MoToriSTa )
rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:

43.101 – 08.244.1505.8395 f: 0101006357 254.114 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 1159/2021 – 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 2021/1275377
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
ViToria caroliNa ValENTE BarroS,5956215/1,GErENTE para desloca-
mento de Belém/Pa ao município de BarcarENa/Pa, no período de 19 a 
20/11/2021, com o objetivo de realizar a Palestra Magna do fórum de 
Eleição das Entidades de Economia Solidária na Escola Municipal Maria ce-
cília, JoSiaiS EliaS dE MElo,57176166/1 ( MoToriSTa ) rEaliZará o 
dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f:0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
16 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1165/2021 – 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 2021/1204597
rESolVE:
autorizar o pagamento de 13 e ½ (TrEZE E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
ZoZiMo raiMUNdo araUJo dE SoUSa,coNSElHEiro ESTadUal,JU-
cilEidE EMaNUEllE PErEira dE BriTo,54190957/1,aGENTE dE arTE 
PraTicaS para deslocamento de Belém/Pa aos municípios de SaNTaNado
araGUaia,rEdENÇÃo,BaNaNcH,caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 
14 a 27/11/2021, com o objetivo de realizar capacitação e formação de 
conselhos municipais.
Classificação Orçamentária:
87.101.08.422.1505.8402 –f: 0139002989 253.896 339036/339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1167/2021 – 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 2021/1281564
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 E ½ (SEiS E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
riSoliNa Maria PaNToJa doS SaNToS,3223875/1,aSSiSTENTE Social 
o qual se deslocara para florESTa do araGUaia/Pa E coNcEiÇÃo do 
araGUaia/Pa no período de 28/11 a 04/12/2021, com objetivo dE aPoio 
a aBErTUra E forTalEciMENTo dE MErcadoS
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f: 0101006357 266.735
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 729494

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1162/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/1122856
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 1112/2021– SEaSTEr, de 04 de 
novembro de 2021, Publicada no doE nº º 34.759, 08 de novembro de 
2021, que concedeu 1 (uma) diária para Maria do Socorro Nunes rodri-
gues, 3213226/1, dione da costa lavour,
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3220516/1 e luiz otavio Santana lima, 5596882/1.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
16 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 729510

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1161/2021 – 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.
de acordo com o PaE 2021/1182824
rESolVE:
EXclUir o servidor raoNi raiol TorrES, matricula n° 5946866/ 1, da 
portaria 1067/2021 – SEaSTEr, publicada no doE º 34.746, 25 de outu-
bro de 2021, que concedeu 4 e 1/2(quatro e meia) diárias para o referido 
servidor.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
16 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1
editaL de cHaMaMeNto PÚBLico Nº                  _002/2021
21ª Feira NacioNaL de NeGÓcios do artesaNato - FeNearte
a Secretaria de Estado de assistência Social Trabalho Emprego e renda- 
SEaSTEr por intermédio da coordenação Estadual de artesanato do Pará, 
em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Programa do artesa-
nato Brasileiro (PaB) na PorTaria Nº1. 007 SEi de 11 de Junho de 2018, 
que torna público o processo de seleção de interessados em participar da 
21ª fEira NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNaTo – fENEarTE a ser 
regido por este Edital e pela legislação aplicável.
1. do oBJetiVo da seLeÇÃo PÚBLica
1.1- o presente edital tem por objetivo selecionar artesãos com suas res-
pectivas produções, para ocupação de um espaço coletivo de 35 m², para 
a divulgação e no centro de convenções de olinda/ Pernambuco.
  1.2 os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passa-
gens, traslados de produtos e pessoal, hospedagem, alimentação e outros 
gastos durante todo o evento.
2. das oPortUNidades
2.1 - Serão disponibilizadas para este edital 12 oportunidades, das quais:
  - 10 para entidades representativas;
  - 01 para artesão individual;
  - 01 para artesão MEi
2.2 - o número de artesãos selecionados por entidades representativas 
será de até 05 (cinco) artesãos, sendo que apenas 01 (um) será indicado 
pela entidade para participar no estande do estado do Pará, como expositor 
levando as peças dos demais que forem selecionados.
3. das coNdiÇÕes de ParticiPaÇÃo
3.1 Poderão participar da seleção:
1. i) artesão individual que:
2. Seja maior de 18 anos;
3. Esteja cadastrado no Sistema de informações cadastrais do ar-
tesanato Brasileiro (SicaB), com carteira Nacional dentro do prazo de va-
lidade;
4. Que não faça parte de nenhuma entidade representativa.
1. ii) artesão Microempreendedor individual (MEi) que:
1. a) apresentar ato de constituição como MEi;
2. b) Esteja cadastrado no Sistema de informações cadastrais 
do artesanato Brasileiro (SicaB);
3. c) Que não faça parte de nenhuma entidade representativa.
iii) Entidade representativa (associação, cooperativa etc.) que:
1. Tenha sido legalmente constituída;
2. Esteja cadastrada no Sistema de informações cadastrais do ar-
tesanato Brasileiro (SicaB);
3. cada entidade deverá ser representada no mínimo por três arte-
sãos;
4. das iNscriÇÕes
4.1- o interessado em participar da seleção deverá preencher o formulário 
de inscrição (anexo i) e apresentar os seguintes documentos:
i – artesão individual:
• Carteira do SICAB ou, na falta justificada, fornecimento do nº de 
inscrição;
• Vídeo com áudio do artesão produzindo uma peça e expondo a 
imagem de até 5 (cinco) outras, enviado pelos meios eletrônicos ou físicos;
• Apresentação física da máquina de cartão de débito e crédito;
• Comprovante de residência recente (do último mês).
ii – Entidades representativas (associações, cooperativas etc.):
• Relação dos artesãos que serão beneficiados, que deverão estar 
com suas respectivas carteiras dentro do prazo de validade, com os respec-
tivos nos de cadastro no SicaB;
• Vídeo com áudio do artesão produzindo uma peça e expondo a 
imagem de até 5 (cinco) outras, enviado pelos meios eletrônicos ou físicos;
• Apresentação física da máquina de cartão de débito e crédito;
• Comprovante de endereço da sede da entidade (do último mês).

iii – artesão Microempreendedor MEi:
• OCertificado da Condição de Microempreendedor Individual (CC-
MEi), documento comprobatório do registro como MEi, conforme previsto 
na resolução cGSiM nº. 16, de 17 de dezembro de 2009;
• Carteira do SICAB ou, na falta justificada, fornecimento do nº de 
inscrição;
• Vídeo com áudio do artesão produzindo uma peça e expondo a 
imagem de até 5 (cinco) outras, enviado pelos meios eletrônicos ou físicos
• Apresentação física da máquina de cartão de débito e crédito;
• Comprovante de residência recente (do último mês)
4.2 - as inscrições serão realizadas no período de 19 de novembro de 2021 
a 23 de novembro de 2021 das seguintes formas:
4.2.1- Presencialmente, na Secretaria de Estado de assistência Social, Tra-
balho, Emprego e renda – SEaSTEr, localizada na avenida José Malcher 
Nº 1018 – bairro: Nazaré  cEP: 66.055-260 de segunda a sexta, das 08 
às 16 horas;
4.2.2 - Pelos correios, via SEdEX, com aviso de recebimento (a.r.), de-
vendo a correspondência ser postada dentro do prazo estabelecido no item 
4.2, e conterá a ficha de inscrição os documentos exigidos em envelope 
individual lacrado e externamente identificado com:
remetente: Nome completo do interessado
Endereço:
destinatário: Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Empre-
go e renda
SEaSTEr/ 21ª fEira NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNaTo - fENE-
arTE – Edital nº 002/2021
Endereço: avenida José Malcher Nº 1018 – bairro: Nazaré cEP: 66.055-
260
4.2.3 - Por e-mail, com envio da ficha de inscrição e dos documentos exigi-
dos para o endereço eletrônico: cees.seaster@gmail.com, das 8h do dia 19 
de novembro de 2021 até as 23h59 do dia 23 de novembro de 2021, com 
o seguinte assunto: 21ª fEira NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNa-
To - fENEarTE – Edital nº 002/2021 e no corpo do email informar nome 
completo do interessado.
5. do Processo de seLeÇÃo e PraZos Para recUrso
o após o período de inscrições, conforme o cronograma previsto 
no item 7, terá início o processo de seleção, que será realizado por equipe 
encarregada de avaliar as fotos dos produtos artesanais (designada pela 
coordenação Estadual), bem como os dados constantes no formulário de 
inscrição e documentos solicitados, de acordo com os seguintes critérios (a 
pontuação atribuída será 0 ou 5):
Para o artesão individual, artesão MEi e entidades representativas de ar-
tesãos:

 iTEM dE aValiaÇÃo PoNTUaÇÃo PESo

1. referência à cultura popular (inspiração nos elementos da cultural local, com utilização 
de técnicas e materiais daquela região). 5 3

2. criatividade (originalidade, não seguindo as normas preestabelecidas e nunca imitando o 
que já foi feito repetidas vezes por outros artesãos). 5 2

3. linguagem própria (estilo reconhecido como uma forma de expressão do autor). 5 2

4. Tradição (matéria prima e modo de fazer que seja transmitido de geração em geração e 
representam o local). 5 3

5. Expressão contemporânea (peças com elementos de afirmação de um estilo de vida 
moderno). 5 1

6. inovação (utilização de técnicas de produção e materiais de forma inovadora). 5 1

7. consciência ambiental (utilização de material reciclado e/ou aproveitamento de resíduos 
com outras formas de valorização do modo de vida sustentável). 5 2

8. apresentação (material de suporte: embalagem, etiqueta, rótulo, cartão). 5 2

9. Produto associado à cultura local (possuir atributos / características culturais da região 
ou com a iconografia do Estado). 5 3

10. Utilizar maquineta de cartão de crédito na comercialização dos produtos 5 1

11. Não ter recebido nos últimos 12 meses, apoio para comercialização de produtos artesa-
nais de entidades ou órgãos públicos. 5 2

ToTal  

(*) Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 30 pontos.
5.2 durante o processo de análise e avaliação dos critérios, a equipe téc-
nica de seleção poderá recomendar adequações ou solicitar comprovação 
oficial de informações fornecidas pelos participantes.
5.3 No dia 27 de novembro de 2021 será divulgada a lista provisória con-
tendo os nomes dos interessados selecionados, por ordem de classificação.
5.4 os participantes poderão apresentar recursos no dia 30 de novembro 
de 2021, por meio de qualquer das formas estabelecidas no item 4.2 deste 
Edital.
5.5 No dia 02 de dezembro de 2021 será divulgada a lista definitiva, após 
julgamento dos recursos apresentados, contendo os nomes dos interessa-
dos classificados, por ordem de pontuação, sendo que aqueles que ficarem 
fora do número de oportunidades oferecidas poderão ser chamados caso 
surjam vagas, sempre respeitada à ordem de classificação.
5.6 caso o número de interessados classificados não atinja o número de 
oportunidades oferecidas, ficará a critério da Coordenação Estadual a sele-
ção de outros artesãos, que deverão atender ao estabelecido no item 3.1, 
até ser atingido o quantitativo de oportunidades disponibilizado no item 
2.1 neste Edital.
5.7 No caso da impossibilidade de comparecimento ou ausência de con-
firmação da participação, o candidato selecionado será automaticamente 
considerado desistente e o candidato que se classificou na sequência da 
ordem de pontuação será convocado como substituto da vaga.
5.8 Em caso de empate obterá melhor colocação quem tiver maior pontu-
ação nos seguintes quesitos, nesta ordem:
• Para o artesão individual, artesão MEI e entidades representati-
vas de artesãos:
• Tradição (item de avaliação nº 4);
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• Referência à cultura popular (item de avaliação nº 1).
• Produto associado à cultura local (item de avaliação nº 9);
5.9 caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o 
desempate, será considerado como critério final de desempate a idade do 
participante, dando-se preferência ao mais idoso.
5.10 os resultados de cada etapa de seleção serão publicados no diário 
Oficial do Pará e na página eletrônica da Secretaria de Estado de Assis-
tência Social Trabalho Emprego e renda, http://www.seaster.pa.gov.br/.
6- da ViGÊNcia do Processo seLetiVo
6.1 a vigência do processo seletivo será até a realização da 21ª fEira 
NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNaTo – fENEarTE.
croNoGraMa

aTiVidadE daTa
data da publicação do Edital de chamamento Público. 19 de novembro de 2021

divulgação do chamamento público ( mailing, site, mídias sociais) 19 a 21 de novembro de 2021
Prazo final para recebimento dos formulários de inscrição e apresentação da documen-

tação exigida – fase de habilitação. 23 de novembro de 2021

análise e avaliação dos formulários – equipe técnica. 24 a 25 de novembro de 2021
divulgação da lista provisória. 27 de novembro de 2021

Prazo para encaminhamento de recurso. 30 de novembro de 2021
Prazo para análise do recurso. 1 de dezembro de 2021

Divulgação da lista definitiva da seleção. 02 de dezembro de 2021
reunião preparatória para início das atividades – expedição da declaração de logradouro 

público e termo de compromisso. 03 de dezembro de 2021

Período do evento.   10 a 19 de dezembro de 2021

7- das disPosiÇÕes Gerais
7.1 As peças produzidas, nas quantidades específicas que forem definidas 
pelo coordenador Estadual levando em consideração o tamanho do estan-
de, deverão ser embaladas, etiquetadas e entregues, apropriadamente, 
pelos artesãos ou entidades representativas, juntamente com notas fiscais, 
Termo de compromisso, carta de anuência (anexos iii, iV, e V) e decla-
ração de cessão de direito de Uso de imagem (anexo Vi) devidamente 
preenchidos e assinados, no período de 19 de novembro de 2021 a 21 de 
novembro de 2021, em local informado no site http://www.seaster.pa.gov.
br/, quando do ato de divulgação das peças selecionadas.
7.2 As peças que exigirem certificação por órgão ou entidade pública deve-
rão ser acompanhadas do respectivo certificado, de acordo com o previsto 
na legislação aplicável.
7.3 Não serão aceitas peças após o prazo acima estabelecido.
7.4 o artesão associado a uma entidade representativa e o artesão MEi 
não poderão se habilitar ao chamamento público na condição de artesão 
individual.
7.5 a embalagem e o acondicionamento contra choque devem estar ade-
quados à natureza das peças de forma a lhes garantir segurança, evitando 
danos no manuseio e transporte.
7.6 No caso de acondicionamento de produtos frágeis para transporte rodo-
viário sugere-se a utilização de lascas de poliestireno expandido, espuma 
de poliestireno, bolhas de plástico ou papel picado. É recomendada uma 
espessura mínima de acondicionamento de 50 mm e invólucro externo 
resistente como o papelão de fibra corrugado, com papel pardo externo de 
boa qualidade. Para fechamento, utilizar fita adesiva de 50 mm formando 
um “H” na parte de cima e de baixo e barbante pelo comprimento e largura 
da embalagem, se esta tiver mais de 10 kg.
7.7 É de responsabilidade do artesão individual, MEi e Entidades represen-
tativas a conferência da qualidade e integridade das peças, cujo transporte 
será de sua responsabilidade.
7.8 o ônus dos custos de produção, embalagem, acondicionamento, re-
messa, impostos e seguro das peças recebidas nos espaços do projeto fica-
rão a cargo do artesão individual, artesão MEi e Entidades representativas.
7.9 as peças não comercializadas deverão ser recolhidas pelo artesão, en-
tidade representativa, até o dia 20 de dezembro de 2021 segundo orien-
tação de logística.
7.10 as situações não previstas neste instrumento serão resolvidas pela 
coordenação Estadual.
7.11 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e 
condições previstos neste Edital.
7.12- os recursos, impugnações e demais solicitações deverão ser reali-
zadas por meio de qualquer das formas estabelecidas no item 4.2 deste 
Edital.
7.13 - No que se refere ao item encaminhamento de recurso citado no cro-
nograma do edital, terá o interessado na apresentação de recurso, 1 (um) 
dia após o resultado provisório para manifestação. devendo a coordenação 
estadual julgar e responder o recurso no prazo de 1(um) dia.
Belém, 05 de novembro de 2021.
inocêncio renato Gasparím
Secretário de Estado de assistência Social Trabalho Emprego e renda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1122/2021 – 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 01 de 
janeiro de 2019.
rESolVE:
PUBlicar o Edital de chamamento Público nº 002/2021/ SEaSTEr, que 
tem por objetivo selecionar artesãos, com suas respectivas produções, 
para participação no 21ª fEira NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNa-
To – fENEarTE, que será realizado no período de 19 de novembro a 23 
de novembro de 2021, no centro de convenções de olinda/ Pernambuco.

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
16 de novembro de 2021.
iNocÊNcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 729504

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 787 de 29 de outubro de 2021-conceder licença Saúde 
a servidora abaixo:

 NoME  carGo   MaT laUdo PErÍodo diaS
Maria do Socorro almeida dos reis  monitor 54189885/1 81429 23.09.21 a 27.09.21  5
Maria do Socorro almeida dos reis monitor 54189885/1 81100 30.09.21 a 09.10.21  10

Portaria Nº 801 de 05 de novembro de 2021-conceder licença 
Saúde aos servidores abaixo:

 NoME  carGo  MaT laUdo PErÍodo diaS
alessandra rezende de  araújo Miranda   adM 54187808/1  81597 27.09.21 a 29.09.21  3

Gilberto Brabo Mendes Monitor 55589486/1  81598 07.10.21 a 16.10.21   10
Sandra Maria Santana de Queiroz monitor 3216462/1  81599 25.10.21 a 03.11.21   10

Portaria Nº. 813 de 11 de NoVeMBro de 2021- coNcEdEr 14 
dias de licença para tratamento de saúde a servidora: Mara Karla lima 
assayag, mat:54189642/1 ,cargo: monitor, período 31.03.21 a  13.04.21
Portaria Nº. 837 de 16 de NoVeMBro de 2021-dESiGNar:Jaque-
line coutinho Martins, cargo: agente de portaria, mat: 55586393/1 para 
responder pela assessoria de Procedimento administrativo disciplinar-aS-
Pad, na ausência do titular alexandre Vieiras, mat: 54182613/2,cargo:a-
gente administrativo/ função:coordenador, que estará em gozo de férias, 
período de 16.11.21 a 18.11.21,sem ônus para administração

Protocolo: 729430

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
a fundação de atendimento Socieducativo do Pará – faSEPa, rETifica 
na Publicação 729114/2021, PorT. 574/2021, processo 1277421/2021, o 
Valor do ElEMENTo dE dESPESa aTENdido, onde se lê r$ 1.000,00 
(um mil, reais), leia-se r$ 2.000,00 (dois mil reais).
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 729616

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 021/2021
Processo n° 2021/834641
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE – forNoS iNSdUS-
TriaiS, aMaSSadEira E MESa iNoX, para atender as demandas de 
profissionalização em panificação aos socioeducandos custodiados pela 
fundação, lotados nas Unidades Socioeducativas de Marabá e Santarém. 
Conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Re-
ferência, anexo i.
Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br (http://
www.compraspara.pa.gov.br/); www.fasepa.pa.gov.br (http://www.fa-
sepa.pa.gov.br/) e www.gov.br/compras (http://www.gov.br/compras) 
(UaSG 925609)
local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (http://www.gov.br/
compras) (UaSG 925609)
data de abertura: 30 de Novembro de 2021, às 10h00min (Horário de 
Brasília).
Pregoeiro Oficial: Emmanoel H. G. Santos
ordenador de despesas: luiz celso da Silva

Protocolo: 729500

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto nº 005/20121 coNtrato Nº 08/2017
ParTES: faSEPa e TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, com sede estabelecida 
em campo Bom / rS, na rua Machado de assis, 50, Edifício 02, bairro San-
ta lucia, cEP: 93.700-000, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 03.506.307/0001-
57.
objeto :o presente instrumento tem como objetivo adequação as despe-
sas de acordo com a configuração do orçamento 2021, conforme detalha-
mento abaixo.
ProJETo aTiVidadE : 270101.18.122.1297.4668; NaTUrEZa da dESPE-
Sa : 339030 ; foNTE : 0316002169; aÇÃo : 271729; Valor : 50.000,00
ordenador de despesa lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa

Protocolo: 729662
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secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

..

Portaria
.

Portaria nº 606 de 16 de novembro de 2021
Gestor do terMo de FoMeNto Nº 05/2021
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 
05//2021 celebrado com a iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMEN-
To E GESTÃo – iBdG, referente Processo nº 2021/996012.
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-
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: 729373
..

diÁria
.

errata de Portaria
o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais, decide:
- Na Portaria nº 535, de 21 de outubro de 2021, publicada no doE nº 
34.749, de 27 de outubro de 2021, referente a diárias, Processo: 
1144058/2021;
onde se lê: Ester Maria de oliveira Sousa ( colaboradora Eventual)
Leia-se: Milena Bessa costa Silva (conselheira)
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 729547

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 108/2021 – GGa/sedeMe Belém-Pa, 17 de Novembro de 2021.
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado 
no doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor roBErVal fadUl QUiNTEla matricula nº 
5898121/2, para exercer o cargo de fiscal do contrato 015/2021 – SEdEME, 
firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO 
E ENErGia-SEdEME com a dEll coMPUTadorES do BraSil lTda, cNPJ 
sob número72.381.189/0010-01, tem como objeto para futura e eventual 
aquisição de equipamentos de informática,15(quinze) desktops, conforme 
condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, a fim de 
atendimento às necessidades desta SEdEME, devendo anotar em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, con-
forme o artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 17 de Novembro de 2021.
art. 2º - designar o servidor HENriQUE faraG dE oliVEira matricula 
n° 5945953/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 17 de Novembro de 2021.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 729959

.

coNtrato
.

contrato: 15
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de empresa especializada na aquisição de equipamen-
tos de informática, 15(quinze) desktops, pelo período de 12(doze) meses.
Valor Total: r$ 71.295,00 (Setenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais).
data assinatura: 17/11/2021
Vigência: 17/11/2021 a 17/11/2022.
adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 11/2021-PMPa, referente ao 
Processo: 2021/884927
orçamento:
Programa de Trabalho: 24.101. 22.122.1297-8338
Natureza da despesa: 449052
fonte de recurso: 0101
origem do recurso: Estadual
contratado: dEll coMPUTadorES do BraSil lTda
Endereço: avenida industrial Belgraf, 400, Bairro: industrial, cEP: 92990-
000, Eldorado do Sul – rio Grande do Sul
fone: (85) 99184-5340.
ordenador(a)  : anadelia divina Santos

Protocolo: 729952

.

.

diÁria
.

Portaria N° 382/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 17 de NoVeMBro 2021.
Nome: aHiaNa cáSSia dE oliVEira PEdrEira/ Matricula:n°5962601/1/ 
cargo: coordenadora/ origem: Belém-Pa/ destino: foz do iguaçu-Pr/ Pe-
ríodo: 23/11/2021 a 26/11/2021/ diária: 3,5 (três e meia)/objetivo: re-
presentar a SEdEME junto a comitiva Estadual no evento internacional fish 
congress & fish Expo Brazil em foz do iguaçu.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 729948
Portaria N° 378/2021 - daF/sedeMe  BeLÉM, 17 de NoVeMBro de 2021.
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n° 80845108/1/car-
go:dirETora/origem:Belém-Pa/destino: Marabá e canaã dos carajás-Pa/ 
Período: 18/11/2021 a 20/11/2021/diária:2,5 (duas e meia)/objetivo: repre-
sentar a SEdEME no i Encontro Municipalista Sul e Sudeste do Pará.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 379/2021 - daF/sedeMe  BeLÉM, 17 de NoVeMBro de 2021.
Nome:daNilo GoNÇalVES dE SoUZa/Matricula:n° 58581000/2/cargo:-
Secretário operacional da comissão da Política de incentivos/origem:Be-
lém-Pa/destino:Marabá-Pa/Período:18/11/2021 a 20/11/2021/ diárias: 
2,5 (duas e meia)/objetivo: representar a SEdEME no i Encontro Munici-
palista Sul e Sudeste do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 380/2021 - daF/sedeMe  BeLÉM, 17 de NoVeMBro de 2021.
Nome: EMErSoN fErrEira dE aSSiS/rG n° 2424069/ colaborador Even-
tual/ origem: Belém-Pa/ destino: abaetetuba-Pa/Período: 24/11/2021 a 
24/11/2021/ diárias: 0,5 (meia)/objetivo: conduzir servidores desta SE-
DEME ao município de Abaetetuba, a fim de participarem da cerimônia de 
inauguração do Espaço liceu Mestre José raimundo.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 381/2021 - daF/sedeMe  BeLÉM, 17 de NoVeMBro de 2021.
Nome:luciana Pereira e ferreira centeno/Matrícula:n°5947072/1/car-
go:assessora Especial iii/origem:Belém-Pa/destino:Benevides-Pa/Perío-
do: 17/11/2021 a 17/11/2021/diária:0,5 (meia)/objetivo:representar a 
SEdEME na inauguração da nova unidade industrial do Grupo Zeppone.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 729924

.

.

oUtras MatÉrias
.

adesÃo a ata de reGistro de PreÇo
Processo Nº 2021/884927 – daF/sedeMe
 a Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia – SEdEME , através da diretoria de administração e finanças- daf, 
Torna pública a adesão à ata de registro de Preço Nº 11/2021 , oriundo 
do Pregão Eletrônico SrP Nº 012/PMPa/2021 da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social- Polícia Militar do Pará - PMPa, referen-
te ao processo 834292/2020, registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme especificações 
técnicas descritas no edital  relacionado, com a empresa dEll coMPUTa-
dorES do BraSil lTda, com o cNPJ: 72.381.189/0010-01, de acordo 
com as necessidades desta Secretaria.
Belém, 17 de Novembro de 2021
JoSE fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
  SEdEME

Protocolo: 729941
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..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 231/2021, GaB/iMetroParÁ, 10 de novembro de 2021.
dispõe sobre licença Prêmio 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. 98 a 99 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Processo de nº 202105153 Protocolo 948/2021.
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença prêmio de 60 (sessenta) dias referente ao pe-
ríodo aquisitivo 15/07/1990/1993 ao servidor raiMUNdo aZEVEdo cor-
rEa, mat. 037, ocupante do cargo de Metrologista, com início em 01 de 
dezembro de 2021 e término em 29 de janeiro de 2022.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 10 de novembro de 2021.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 729429

.

.

diÁria
.

Portaria nº 234/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 16 de novembro 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: augusto corrêa.
objetivo: realizar campanha educativa imetropará.
Servidores: rUBENS MaGNo caMPElo cUNHa/ Matrícula: 496 – Valor: r$ 118,69.
Período: 13/11 a 13/11/2021 – 0,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 729424

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

termo de inexigibilidade de Licitação nº 09/2021
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por sua Secretária Geral, Sra. Maria 
de Fátima Cavalcante Vasconcelos, no âmbito de suas atribuições legais, e 
considerando Parecer Jurídico n° 632/2021 da JUcEPa, nos autos do PaE 
nº 2021/1051314, resolve determinar iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, 
em consonância com o disposto no Art. 25, inciso II, da Lei Nº 8.666/93, 
e alterações, visando realizar a contratação com a empresa visando a con-
tratação da SUPrEME caPaciTaÇÃo E TrEiNaMENTo lTda, pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no cNPJ n° 34.370.234/0001-42, que tem 
por finalidade a participação de 01 servidor lotado na Gerência de Finanças 
da JUcEPa, no curso: “ElaBoraÇÃo da PlaNilHa dE cUSTo
E forMaÇÃo dE PrEÇoS NaS coNTraTaÇÕES dE SErViÇoS coMUNS 
E coNTÍNUoS dE acordo coM a iNº 05/2017, rEaJUSTE, rEViSÃo E 
rEPacTUaÇÃo dE PrEÇoS dE coNTraToS adMiNiSTraTiVoS”, que será 
realizado na modalidade online, no período de 06/12/2021 À 10/12/2021, 
no valor total de r$ 1.450,00 (Hum mil quatrocentos e cinquenta reais).
assinatura: 17/11/2021.
ordenador: Maria de fátima cavalcante Vasconcelos – Secretária Geral da 
JUcEPa.

Protocolo: 729719

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação
nº 09/2021
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, no uso de suas 
atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 
nº 09/2021, nos autos do PAE nº 2021/1051314, em consonância com o 
disposto no art.. 26 da lei nº 8.666/93, e alterações, visando realizar con-
tratação da empresa , visando a contratação da SUPrEME caPaciTaÇÃo E 
TrEiNaMENTo lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ n° 
34.370.234/0001-42, que tem por finalidade a participação de 01 servidor 
lotado na Gerência de finanças da JUcEPa, no curso: “ElaBoraÇÃo da 
PlaNilHa dE cUSTo E forMaÇÃo dE PrEÇoS NaS coNTraTaÇÕES dE 
SErViÇoS coMUNS E

coNTÍNUoS dE acordo coM a iNº 05/2017, rEaJUSTE, rEViSÃo E rE-
PacTUaÇÃo dE PrEÇoS dE coNTraToS adMiNiSTraTiVoS”, que será 
realizado na modalidade online, no período de 06/12/2021 À 10/12/2021, 
no valor total de r$ 1.450,00 (Hum mil quatrocentos e cinquenta reais).
assinatura: 17/11/2021.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 729720
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 850/2021, 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 2021/1297015, de 
12/11/2021-difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor láZaro cÉZar da SilVa liMa JÚNior, matrícula 
nº. 5913247/3, para responder pelo cargo de diretor de fiscalização e 
acompanhamento de obras, no período de 16/11/2021 a 15/12/2021 (30 
dias), sem ônus para esta SEdoP, sem prejuízo de suas atribuições, em ra-
zão da titular a servidora criSTiNa dE fariaS GUEdES ViEira, matrícula 
nº. 54197891/4, está usufruindo do gozo de férias.
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: 729871
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 846/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo  2021/756461, de 09/07/2021 – 
coSG/SEdoP.
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 acom-
panhar como fiscal da Cotação Eletrônica nº 011/2021, celebrado entre a 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP e o contratado abaixo:

ordEM dE 
SErViÇo coNTraTado oBJETo

016/2021 clEiToN alMEida dE SoUZa
fornecimento de materiais para manutenção de bens imó-

veis – conforme descrito no anexo i deste edital de cotação 
eletrônica nº 011/2021.

ii - dESiGNar o servidor raiMUNdo NoNaTo aBrEU rUiZ, matrícula nº. 
31801/1, ocupante do cargo de auxiliar administrativo, para acompanhar 
e fiscalizar, como suplente, a execução de serviço, acima descrito, nos im-
pedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 729768
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 88/2020– toMada de PreÇos Nº 22/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
círio construtora e Serviços ltda - cNPJ nº 08.645.489/0001-60
oBJETo: drenagem profunda de vias urbanas, no município de rondon do 
Pará, neste Estado.
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 18/03/2023
Valor: r$ 2.462.722,56
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE02079
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.451.1489.7645 449051 0101/0103/0106/0306
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 11/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
avenida Senador lemos, 791, Ed. Síntese Plaza, Sala 1308, Umarizal, cEP 
66.050-005
TElEfoNE: (91) 3038-7178
 

Protocolo: 729865
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de errata - toMada de PreÇos cP 036/2021– cPL/sedoP
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará, através da comissão Permanente de licitação, comuni-
ca a ErraTa na publicação do objeto da SUSPENSÃo da Tomada de Preços 
Nº 036/2021, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHa-
ria ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo da SUBSEÇÃo dE iNVESTiGa-
ÇÃo E caPTUra (SSic) daS NoVaS iNSTalaÇÕES do GSd-BE Na ala 
9, no Município de Belém, neste Estado, publicado na Imprensa Oficial do 
estado no dia 12 de Novembro de 2021, na página 121, Nº 34.764.
oNdE SE lÊ: oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE oBraS, SErViÇoS coM forNEciMEN-
To dE MaTErial E EQUiPaMENToS, Para coNSTrUÇÃo daS iNSTala-
ÇÕES da UNidadE dE MoNiToraMENTo dE dESEMBarQUE dE PEScado 
No laGo dE TUcUrUÍ”, nos Município de Tucuruí, Breu Branco, Novo re-
partimento, Jacundá, Goianésia, itupiranga e Nova ipixuna, neste Estado, 
conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
lEia-SE: oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPE-
cialiZada Para coNSTrUÇÃo da SUBSEÇÃo dE iNVESTiGaÇÃo E caP-
TUra (SSic) daS NoVaS iNSTalaÇÕES do GSd-BE Na ala 9, no Municí-
pio de Belém, neste Estado.
Belém, 17 de novembro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 729505

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 71/2021 – TP nº 12/2021 - reforma para instalação do Novo 
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico da Fundação Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no município de Belém, neste Estado.
Justificativa: incluir a fonte: 0130 à cláusula sexta do instrumento original.
data de assinatura: 17/11/2021
contratada: NorTE ProTEÇÃo lTda
ordenador: ruy Klautau de Mendonça
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 729439

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 855/2021, de 17 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 2021/1307589, de 17/11/2021 
– coPc/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Giusepp Natalli Marçal de franceschi, Matrícula nº 5946541/1; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: acompanhar o Secretário de Estado de desenvolvimento Urba-
no e obras Públicas no Evento do i Encontro Municipalista Sul e Sudeste, 
no Município de canaã dos carajás/Pa.
dESTiNo: canaã dos carajás/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 18 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: 729741
Portaria Nº. 847/2021, de 16 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1288954, de 11/11/2021 
– difiS/coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Paulo francinette Marques, Matrícula nº 6661/1, cargo/função: 
Técnico em Gestão em infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJETiVo: Proceder às fiscalizações nas Obras do Município de Tailândia/
Pa, contrato Nº 65/2020 – conclusão do Microsistema de abastecimento 
de água em 07 lotes, diferentes localidades e contrato Nº 22/2021 – con-
clusão do Sistema de abastecimento de água da cidade, e implantação do 
Sistema de abastecimento de água no Município de Goianésia do Pará/Pa 
(cP 004/2021).
NoME: Marco antônio alves Benevides, Matrícula nº 5939589/1, cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
DESTINO: Tailândia e Goianésia do Pará/PA.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).

PErÍodo: 17 a 19/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 729777
Portaria Nº. 852/2021, de 17 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado 
no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1306251, de 17/11/2021 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador na Programação do i 
Encontro Municipalista Sul e Sudeste, no Município de canaã dos carajás/Pa.
dESTiNo: canaã dos carajás/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 18 a 20/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas
.

Protocolo: 729537
Portaria Nº. 853/2021, de 17 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 2021/1306323 de 17/11/2021 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias á servidora 
abaixo relacionada:
NoME: andreia rocha de almeida, Matrícula nº. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário na programação do i Encontro 
Municipalista Sul e Sudeste, no Município de canaã dos carajás/Pa.
dESTiNo: canaã dos carajás/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 18 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: 729541
.

FÉrias
.

Portaria Nº. 845/2021, de 12 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2021/1298298, de 12/11/2021, 
e Memorando nº 17/2021 de 12/11/2021 - difiN/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares ao servidor cliMÉrio aNSElMo filHo, matrícu-
la nº 57204676/1, cargo/função: assistente administrativo, referente ao 
Período aquisitivo 01/10/2020 a 30/09/2021.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 729771
aViso de sUsPeNsÃo de coNcorrÊNcia PÚBLica cP 
023/2021– cPL/sedoP.
objeto: contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços 
de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas em Municípios das 
Regiões de Integração do Estado do Pará, conforme especificações técni-
cas, planilhas e projetos anexos
o Presidente da comissão Permanente de licitação, em caráter excep-
cional informa, tendo em vista as impugnações interpostas ao Edital da 
concorrência Pública nº 023/2021, e considerando a necessidade de anali-
sar os questionamentos aventados nessas impugnações e, eventualmente, 
promover modificações no edital, decide Suspender a referida Licitação. 
oportunamente informamos que as devidas deliberações que virão, serão 
publicadas na Imprensa Oficial do Estado IOEPA.
Belém-Pa, 17 de novembro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente interina da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 729982
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..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 154/2021 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias; e,
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 050/2021 PrESi-coHaB-
Pa, datado de 30.09.2021, que deu origem ao Processo Eletrônico nº 
2021/1121010, cujo assunto se refere a criação de comissão para fisca-
lização da reforma da coHaB-Pa, conforme Processo nº 2019/242867;
coNSidEraNdo ainda, o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, que 
dispõe sobre a supervisão, fiscalização, e acompanhamento da execução 
dos contratos, convênios e termo de cooperação pelos órgãos e entidades 
do poder executivo estadual.
r E S o l V E:
1. INSTITUIR Comissão para fiscalizar e acompanhar a execução de obras 
e serviços referente a reforma da Sede da companhia de Habitação do Es-
tado do Pará – coHaB-Pa, em conformidade ao Processo nº 2019/242867.
2. NoMEar o Gerente da célula Executiva de avaliação e orçamento – cE-
aVo, NEY fiGUEirEdo SaBaTHE, matrícula nº 5959178/1, o Engenheiro 
JoSE fErrEira PUTY, matrícula nº 3190897/1, o Engenheiro fErNaN-
do cESar liMa MoNTEiro NoroNHa, matrícula nº 57176193/1, o ar-
quiteto MiSaEl HENriQUE HErcUlaNo do NaSciMENTo, matrícula nº 
57176126/1, e a arquiteta faTiMa ZENEida SilVa SaNToS, matrícula nº 
3191176/1, para, sob a coordenação do primeiro, constituírem a comissão 
Especial de que trata o item anterior.
3. rEVoGar a Portaria 138/2021 – PrESi, de 13 de outubro de 2021.
4. ESTa Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, no 
Diário Oficial do Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de novembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 729949
Portaria N.º 156/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 395/2021-GS/SEfa, de 
03.09.2021, da Secretaria de Estado da fazenda, que originou o Processo 
Eletrônico nº 2021/979935, que trata sobre solicitação de cessão de em-
pregado desta companhia;
coNSidEraNdo o que presa o regulamento de Pessoal desta companhia 
no artigo 117, alínea “b”, c/c ao artigo 118, parágrafo 2º.
r E S o l V E:
1. aUToriZar a cessão do empregado rodolfo JoB dE araUJo cor-
rEa, cargo de contador, matrícula nº 57223785/1, para a Secretaria de 
Estado da fazenda - SEfa, no período de 18.11.2021 a 17.11.2023, com 
ônus para o órgão cessionário, nos termos do regulamento de Pessoal 
desta companhia.
2. Esta Portaria entra em vigor a contar de 18.11.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de novembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 729911
Portaria N.º 157/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
  coNSidEraNdo os termos do ofício nº 395/2021-GS/SEfa, de 
03.09.2021, da Secretaria de Estado da fazenda, que originou o Processo 
Eletrônico nº 2021/979935, que trata sobre solicitação de cessão de em-
pregado desta companhia;
r E S o l V E:
1. diSPENSar o Senhor aNdErSoN THallES NUNES liMa, matrícula nº 
5925836/2, da função em comissão de aSSESSor TEcNico.
2. dESiGNar o aludido Senhor, para assumir a função em comissão 
de Gerente da célula Executiva de contabilidade e custos, a contar de 
18.11.2021, atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta Função.
3. Esta Portaria entra em vigor a contar de 18.11.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de novembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 729913
Portaria N.º 155/2021 - Presi
  o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
 coNSidEraNdo os termos do ofício nº 395/2021-GS/SEfa, de 
03.09.2021, da Secretaria de Estado da fazenda, que originou o Processo 
Eletrônico nº 2021/979935, que trata sobre solicitação de cessão de em-
pregado desta companhia;
  r E S o l V E:
1. diSPENSar o Senhor rodolfo JoB dE araUJo corrEa, matrícula nº 
57223785/1, da função em comissão de Gerente da célula Executiva de 
contabilidade e custos, a contar de 18.11.2021.
2. Esta Portaria entra em vigor a contar de 18.11.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de novembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 729908

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 017/2021
o Sr. diretor Presidente da companhia de Habitação do Estado do Pará 
– coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conside-
rando parecer da assessoria Jurídica nº 1.648/2021-aSJUr e manifesta-
ção da assessoria de controle interno nº 196/10, nos autos do Processo 
2021/909681, que trata de contratação de empresa especializada no for-
necimento de material de consumo (açúcar e café) para atender a neces-
sidade da Companhia de Habitação do Estado do Pará, conforme especifi-
cações constantes deste Termo de referência, com a empresa r.a. Pereira 
- Eireli, cNPJ nº 30.298.473/0001-88, por meio de dispensa de licitação, 
fundamentado no artigo 29, iii da lei federal nº 13.303/2016 e artigo 80, 
iii, do regulamento interno de licitações e contratos da coHaB, cujo va-
lor da proposta foi de r$ 11.699,00 (onze mil, seiscentos e noventa e nove 
reais), em consonância com o Programa de Trabalho 16.122.1297.8338, 
fonte: 0261 – Natureza da despesa: 339030, tudo em conformidade com 
os documentos constantes do presente Processo, acima mencionado.
Belém, 17 de novembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente
ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 017/2021
Nos termos do artigo 79, inciso V do regulamento interno de licitações e 
contratos, ratifico a Dispensa de Licitação para a contratação da empresa 
r.a. Pereira - Eireli, cNPJ nº 30.298.473/0001-88, para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de material de consumo (açúcar e 
café) para atender a necessidade da companhia de Habitação do Estado do 
Pará, conforme especificações constantes deste Termo de Referência, con-
forme Processo 2021/909681 cujo valor da proposta foi de r$ 11.699,00 
(onze mil, seiscentos e noventa e nove reais).
Belém, 17 de novembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 729756

Portaria N.º 158/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
r E S o l V E:
1.dESiGNar o Senhor PaUlo cESar fEio, matrícula nº 5925836/2, da 
função em comissão de aSSESSor TEcNico.
2.dESiGNar o aludido Senhor, para assumir a função em comissão 
de Gerente da célula Executiva de contabilidade e custos, a contar de 
16.11.2021, atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta Função.
3.Esta Portaria entra em vigor a contar de 16.11.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 12 de novembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 729973
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
data de assinatura: 17/11/2021
Vigência: 18/11/2021 a 01/01/2022
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Art. 57, I da Lei nº8.666/93.
contrato: 010
Exercício: 2021
contratado: Empresa rEVErSa aMBiENTal SErViÇoS E colETora dE 
rESidUoS EirEli.
Endereço: Estrada Santana do aurá, s/nº - Galpão E, águas lindas, cEP. 
67.020-590 - ananindeua/Pa.
ordENador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 729793
.

oUtras MatÉrias
.

HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 1175362/2021
ModaLidade: coNVite Nº 04/2021-NGtM
oBJETo: contratação de Empresa de Empresa de Engenharia Especializa-
da para Execução de Serviços de análise e Validação Técnica dos Projetos 
Executivos de 02 (duas) obras de arte Especiais, que serão Executadas 
nas interseções da avenida independência com a rodovia Br-316 (deno-
minada oaE 05) e da rodovia Pa-483 (alça Viária) com a rodovia Br-316 
(denominada oaE 06), na região Metropolitana de Belém.
EMPrESa VENcEdora:
lGE ENGENHaria dE ESTrUTUraS lTda, foi a vencedora do coNViTE Nº 04/2021, 
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pelo critério de menor preço, no total de r$ 77.000,00 (Setenta e sete mil reais).
Belém- Pa, 17 de novembro de 2021.
Eduardo de castro ribeiro Junior
diretor Geral - NGTM

Protocolo: 729495
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

errata
.

errata do terceiro terMo aditiVo ao coNVÊNio de cooPera-
tÇÃo tÉcNica e FiNaNceira Nº 008/2019 – sectet/UFPa/FadesP
onde se lê:
ErraTa do TErcEiro TErMo adiTiVo ao coNVÊNio dE cooPEraTÇÃo 
TÉcNica E fiNaNcEira Nº 008/2021 – SEcTET/UfPa/fadESP.
Leia-se:
ErraTa do TErcEiro TErMo adiTiVo ao coNVÊNio dE cooPEraTÇÃo 
TÉcNica E fiNaNcEira Nº 008/2019 – SEcTET/UfPa/fadESP.
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 729499
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 539 de 17 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 2021/1305078.
rESolVE:
i – coNcEdEr ao servidor cHarlES SilVa dE SoUZa, identidade funcio-
nal nº 5569290/2, cPf Nº 330.395.692-87, ocupante do cargo de Gerente, 
lotado na diretoria de ciência e Tecnologia – dcT, Suprimento de fundos 
no valor de r$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o qual deverá obser-
var a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
48101.19.122.1297.8338 0101 339033 r$ 250,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
10 (dez) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 05 (cinco) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos, a fim de suprir despesas com a 
travessia na balsa ida e volta para a viagem ao município de cametá.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 17 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 729514
.

diÁria
.

Portaria Nº 541 de 17 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1299548.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor carloS EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, 
identidade funcional nº 54187348/2, ocupante do cargo de coordenador, 
lotado na SEcad, a viajar aos municípios de Marabá – Pa, Tucumã-Pa e 
Ourilândia do Norte - PA, no período de 23 a 25/11/2021, a fim de averi-
guação de problemas pontuais quanto a não execução da contrapartida da 
Prefeitura de Ourilândia do Norte - PA nas atividades do programa FORMA 
Pará, curso de Zootecnia. foi agendada uma reunião com a prefeitura 
para sanar as questões. aproveitar-se-á a oportunidade para realização 
da audiência pública de divulgação do programa e do curso de Medicina 
Veterinária em Tucumã - Pa.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (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 17 de novembro de 2021. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 729836
Portaria Nº 540 de 17 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 2021/1303629.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor cHarlES SilVa dE SoUZa, identidade funcional 
nº 5569290/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de ciên-

cia e Tecnologia – dcT, a viajar aos municípios de Santarém-Pa e Belterra-
PA, no período de 22/11 a 24/11/2021, a fim de representar o Secretário 
carlos Maneschy nas aulas inaugurais dos cursos de Mecânica de Moto e de 
Mecânica de Automóveis, e de reuniões com as prefeituras para tratativas 
de projetos desta SEcTET.
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 17 de novembro de 2021. 
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 729518

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria - Presi Nº.178, de 17 de NoVeMBro de 2021 -  
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo 
processo 2021/1005354. rESolVE: art. 1º revogar a Portaria-Presi 
n°167, de 18 de outubro de 2021. art. 2º criar comitê Executivo para 
treinar, implantar, avaliar e adequar procedimentos da ProdEPa em 
aderência à lei Geral de Proteção de dados – lGPd, sob a coordenação 
do Encarregado de dados Pessoais: -fraNciSco aNToNiNo cHaVES, 
assessor ii, matrícula 5121248 – coordenador. - alZira laNHEllaS 
liMa, contadora, matrícula 3245730; -cloViS MacHado dE SoUZa 
filHo, analista de Sistemas, matrícula 5721369; -EliNaKElY MaGalHÃES 
MElo, Secretária, matrícula 5900795; -rUTH Marilia NoGUEira dE 
MEllo, assessora Jurídica i, matrícula 5849195; -Maria dE JESUS 
GoNÇalVES MarQUES, analista de assistente de Produção, matrícula 
3244458; -SolaNGE dE fáTiMa frEiTaS da coSTa, administradora, 
Gerente de área, matrícula 8080194; - fáBio MaUES da coSTa, 
Gerente de divisão, matrícula 5958779. art. 3º as decisões deste comitê 
Executivo da lGPd terão caráter deliberativo e executivo após aprovação 
do Presidente da ProdEPa. art. 4º Esta Portaria entrará em vigor a 
partir desta data, revogando-se as disposições em contrário. art. 5º dê-
se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 17 de 
novembro de 2021. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria – Presi Nº.177, de 16 de NoVeMBro de 2021 -  
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são 
conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo as 
informações e documentos constantes nos autos do processo administrativo 
n°2021/924279; r E S o l V E: art. 1º revogar a Portaria n° 083/95 
de fevereiro de 1995, que colocou o colaborador Sr. ricardo JorGE 
NaSciMENTo rodriGUES, auxiliar de Produção, matrícula 3248631 
à disposição da Secretaria de Estado da fazenda-SEfa e, determinar o 
retorno imediato do referido colaborador à ProdEPa. art. 2º Esta Portaria 
entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de janeiro 
de 1997. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará, 16 de novembro de 
2021. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 729644
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021
Processo Pae Nº 2021/696.962
oBJETo: Prestação de serviço comum de engenharia para reforma dos 
banheiros da diretoria de Tecnologia - dTc.
daTa da aBErTUra: 30 de novembro de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEiro: Eduardo andrade
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamentais.
gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.gov.br).

Protocolo: 729765
.

diÁria
.

Portaria Nº 545, de 12 de NoVeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) rafaEl foNTENElES daNTaS, analista 
Técnico, matrícula 73402, 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.

Protocolo: 729608
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..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 406/2021  – de 12 de Novembro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, considerando art. 74, 
da lei nº 5.810/94, rESolVE:
i – coNcEdEr a servidora MÔNica NaZarÉ coNcEiÇÃo doUrado, Ma-
trícula 57234852/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lo tado 
no Setor de dTEl, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 04 de 
Novembro a 03 de dezembro de 2021, referente ao triênio de 2016 a 2019.
ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 729577

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 405/2021-seeL, de 12 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETáro dE ESTado dE ESPorTE E, fundamentado pela lei nº 6.215 
de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho de 2006, 
publicada no doE nº 30.714 de 30/06/2006, laZEr, coNcEdE, a servido-
ra liaNE loPES da coSTa cHaVES, matrícula nº 57190797/3, ocupante 
do cargo de Técnico de Gestão de Esporte em Educação física lotada neste 
órgão, licença para Tratamento de Saúde, no período de 08/09/2021 a 
21/09/2021.
ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 729528

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 407/2021-seeL, de 12 de NoVeMBro de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias aos servidores EdiloN THiaGo NUNES dE oli-
VEira, matricula nº 5924866/2, Maria criSTiNa NUNES Baia, matrícula 
nº 57174286/2 e Márcia dE MiraNda corrEa, matrícula n° 5523150/2, 
para deslocamento ao município de acará – Pa, com o objetivo de preparar 
e organizar os materiais do Projeto canoagem Pará, que em virtude da sus-
pensão do processo de implantação, deverão ser retirados do município, no 
período de 19/11 a 21/11/2021.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 729738
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: 729728
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: 729734

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata
errata ao eXtrato do terMo de FoMeNto 57/2021 – seeL, Pro-
tocoLo Nº 727943, PUBLicada No doe Nº 34.764 de 17 de NoVeM-
Bro de 2021. a QUaL aLtera a ViGÊNcia do terMo de FoMeNto.
oNde se LÊ:
ViGÊNcia: 15 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Leia-se:
ViGÊNcia: 11 de novembro de 2021 a 11 de janeiro de 2021.
Belém, 17 de outubro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 729787

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 647/GePs/setUr de 17 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1304310; rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora aNa claUdia fariaS, Mat. 
57198151/1,Téc. de Planejamento e Gestão em Turismo. ii – o valor do 
suprimento corresponde a: r$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais), para 
atender as despesas de classificação: 339030 (Consumo), 339032 (Mate-
rial, Bem ou Serviço), 339033 (Passagens e locomoção), 339039 (Serviços 

Pessoa Jurídica). a utilização do suprimento de fundos será no período de 
30 (trinta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação 
de contas no prazo máximo de 15 dias após o período de aplicação. ordE-
Nador: aNdErSoN oliVEira caValca

Protocolo: 729574

.

.

diÁria
.

Portaria 646/GePs/setUr de 17 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1300245; rESolVE: conce-
der: 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor dEoclÉcio NEVES cor-
dEiro JÚNior, mat. 54197969/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. 
oBJ: acompanhamento do Grupo do Mtur e UfrJ, para validação da rota 
Amazônia Atlântica, Projeto Brasil Rural. DESTINO: Augusto Corrêa /Pa. 
PErÍodo: 22 a 26/11/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caVal-
caNTE

Protocolo: 729568
Portaria 649/GePs/setUr de 17 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1208322; rESolVE: 
conceder a complementação de 01 (uma) diária, conforme Portaria 
nº 549/2021, publicada no doE 34.751 dE 28/10/2021, a servidora 
TUaNE ViToria coElHo fUrTado, mat. 5960421/1, Ger. de Promoção 
e captação de Eventos, que necessitou permanecer por mais um dia no 
evento. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 729585
Portaria 648/GePs/setUr de 17 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1201235; rESolVE: 
conceder a complementação de 01 (uma) diária, conforme Portaria nº 
542/2021, publicada no doE 34.749 dE 27/10/2021, a servidora aNa 
PaUla fariaS MacHado MaToS, Mat. 57198177/1, Téc. de Planej. 
e Gestão em Turismo, que necessitou permanecer por mais um dia no 
evento. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 729580
Portaria 650/GePs/setUr de 17 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1201297; rESolVE: 
conceder a complementação de 01 (uma) diária, conforme Portaria 
nº 541/2021, publicada no doE 34.749 dE 27/10/2021, a servidora 
criSTiaNE dE SoUSa PiNHo MENdoNÇa, mat. 4197949/1, Téc. de Plan. 
e Gestão em Turismo, que necessitou permanecer por mais um dia no 
evento.ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 729589
Portaria 652/GePs/setUr de 17 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1297443. rESolVE: con-
ceder 02 e 1/2 (duas e meia) diárias ao servidor roNiValdo MENEZES 
ViEira, Mat. 3255514/1, auxiliar de serviços gerais. oBJ: conduzir servi-
dor. dESTiNo: Salinópolis/Pa.PErÍodo: 17 a 19/11/2021. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 729788
Portaria 653/GePs/setUr de 17 de NoVeMBro de 202
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1251913; rESolVE: con-
ceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora liliaNE oBaNdo Maia 
dE HollaNda liMa, mat. 57198365/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turis-
mo. oBJ: implantação de Equipamentos turísticos: Visita para diagnóstico 
para implantação de placas de sinalização turística. dESTiNo: Salvaterra 
e Soure /Pa. PErÍodo: 22/11 a 26/11/2021. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 729791
Portaria 651/GePs/setUr de 17 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1302320; rESolVE: conceder 04 
e ½ (quatro e meia) diárias a servidora liliaNE oBaNdo Maia dE HollaNda 
liMa, mat. 57198365/1, Téc. de Plan. e Gestão em Turismo. oBJ: implantação 
de Equipamentos turísticos: Visita para diagnóstico para implantação de pla-
cas de sinalização turística. dESTiNo: Ponta de Pedras/Pa. PErÍodo: 29/11 a 
03/12/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 729764
Portaria 645/GePs/setUr de 17 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1286517; rESolVE: conceder 
02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor daNilo JorGE coSTa aBdoN, Mat. 
5907339/6, Secretário de Gabinete. oBJ: acompanhar o campeonato Brasi-
leiro de Surf e fiscalizar o evento. DESTINO: Mosqueiro/Pa. PERÍODO: 19 a 
21/11/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 729566

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 589/2021/GGP/dPG, de 27 de oUtUBro de 2021*.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, inciso Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2021/1190331 que concluiu pela viabilidade jurídica de retificação 
de data de exoneração a pedido; rESolVE: Por motivo de incorreção.
Retificar os termos da Portaria nº 0114/2008 no DOE de 06/03/2008 sobre a 
data de exoneração, a pedido, do cargo de dEfENSora PÚBlica de lorENa 
daHáS JorGE dE SoUZa, Matrícula: 55589089/1, nos termos seguintes:
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onde se lê: a contar de 30/01/2008;
Leia-se: a contar de 31/01/2008.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
* republicada por incorreções no d.o.e. Nº 34.760, de 09.11.2021.

Protocolo: 729598

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 621/21/GGP/dPG, de 17 de NoVeMBro de 2021.
considerando o PaE nº. 2021/1241431, de 05/11/2021. rESolVE: con-
ceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio a defensora Pública JENiffEr 
dE BarroS rodriGUES, id funcional: 55588706/ 1, referente ao Triênio 
(2016/2019), com gozo no período de 16.12.2021 a 14.01.2022. dê-se 
ciência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 729385

.

.

errata
.

rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo
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: o presente Termo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar 
de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, podendo ser pror-
rogado e aditado. 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).
PUBlicado No doE Nº 34.768 dE 17/11/2021. ProTocolio Nº 729094.

Protocolo: 729457

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1395/2021 - da, 17/11/2021.
Nome: Maria do carmo Souza Maia, mat. 57175944, cargo defensora Pública.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$  600,00
Natureza da despesa: 3339033 – r$  600,00
Natureza da despesa: 3339036 – r$  400,00
Natureza da despesa: 3339039 – r$  400,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 729659
Portaria Nº 1394/2021 - da, 16/11/2021.
Nome: Etelvino Quintino Miranda de azevedo, mat. 57191032, cargo de-
fensor Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.122.1447.8458
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339033 – r$  400,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 729521

.

.

diÁria
.

Portaria 1386/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor liZio SoriaNo dE MEllo PE-
rEira, matrícula 5632269, cargo oficial dE GaBiNETE, objetivo acoM-
PaNHar o dPG - aSSiNaTUra da ordEM dE SErViÇo QUE dará iNÍcio 
ÀS oBraS da dEfENSoria PÚBlica dE caSTaNHal. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
caSTaNHal, período 11/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729582

Portaria 1384/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor daVid oliVEira PErEira da Sil-
Va, matrícula 5895999, objetivo acoMPaNHará o dPG - aSSiNaTUra da 
ordEM dE SErViÇo QUE dará iNÍcio ÀS oBraS da dEfENSoria PÚBlica 
dE caSTaNHal. Servidores iracEMY rodriGUES coSTa, matrícula 3154556, 
cargo MoToriSTa, JaYlSoN PErEira diGEr, matrícula 57234529, cargo Mo-
ToriSTa, laUro JoSÉ NaSciMENTo SPiNElli, matrícula 55587676, cargo di-
rETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, objetivo coNdUZirá o dPG - aSSi-
NaTUra da ordEM dE SErViÇo QUE dará iNÍcio ÀS oBraS da dEfENSoria 
PÚBlica dE caSTaNHal. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a caSTaNHal, período 11/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729575
Portaria 1385/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora EliaNa MaGNo GoMES, ma-
trícula 57194429, objetivo acoMPaNHar o dPG - aSSiNaTUra da or-
dEM dE SErViÇo QUE dará iNÍcio ÀS oBraS da dEfENSoria PÚBlica 
dE caSTaNHal. Servidora MEliNY caMPoS do NaSciMENTo, matrícula 
5961229, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, objetivo acoMPaNHar 
o dPG - aSSiNaTUra da ordEM dE SErViÇo QUE dará iNÍcio ÀS 
oBraS da dEfENSoria PÚBlica dE caSTaNHal. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
caSTaNHal, período 11/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729578
Portaria 1376/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora Bia alBUQUErQUE Tira-
dENTES, matrícula 5935442, objetivo rEaliZar iNSPEÇÃo JUdicial No 
MUNicÍPio dE UrUará, rEfErENTE aoS loTE 2, 4 E 6, Pa diViNo Pai 
ETErNo (faZENda ViTÓria rÉGia). Servidor WaGNEr SilVa dE oliVEi-
ra, matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a dE-
fENSora. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de alTaMira a UrUará, período 09/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729515
Portaria 1377/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora Bia alBUQUErQUE 
TiradENTES, matrícula 5935442, objetivo aTENdiMENTo aGrário 
No MUNiciPio dE aNaPÚ-Pa, Servidor WaGNEr SilVa dE oliVEira, 
matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a 
dEfENSora. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de alTaMira a aNaPU, período 10/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729523
Portaria 1378/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor JoaQUiM aZEVEdo liMa filHo, 
matrícula 57234668/ 1, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de caSTaNHal a iGaraPÉ-aÇU, período 16/11/2021 a 19/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729532
Portaria 1379/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) à defensora BEaTriZ fErrEira doS rEiS, 
matrícula 80845729/4, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 08/11/2021 a 12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729536
Portaria 1380/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor liNdoMar PErEira da SilVa, 
matrícula 57201685, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ENTrEGa dE 
MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para a NoVa SEdE doS NÚclEoS. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM 
a BarcarENa, período 04/11/2021 a 05/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729543
Portaria 1382/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor lUiS MarcElo 
MacEdo dE SoUZa, matrícula 5938971, objetivo rEaliZar iTiNEraNcia, 
Servidor claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, cargo 
MoToriSTa, objetivo coNdUZir o dEfENSor . fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a 
roNdoN do Pará, período 18/11/2021, 25/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729554
Portaria 1381/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor lUiS MarcElo MacEdo dE 
SoUZa, matrícula 5938971, objetivo iTiNErÂNcia, aTENdiMENToS E 
aUdiÊNciaS. Servidor claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, 
cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a 
roNdoN do Pará, período 04/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729551
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Portaria 1383/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNÇalVES lEdo, matrícula 57193641, objetivo aSSiNaTUra da ordEM 
dE SErViÇo QUE dará iNÍcio ÀS oBraS da dEfENSoria PÚBlica 
dE caSTaNHal. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a caSTaNHal, período 11/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729563
Portaria 1363/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) à defensora claUdiNE riBEiro dE oliVEira 
MarTiNS, matrícula 55589175, objetivo aValiaÇÃo dE ESTáGio 
ProBaTÓrio da dEfENSora ViViaNE laGES PErEira. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
alTaMira, período 25/11/2021 a 26/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729449
Portaria 1364/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) à defensora iSaBElE caSTro da SilVa liMa, 
matrícula 5957719, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia Para cidadE dE 
MocaJUBa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de iGaraPÉ-Miri a MocaJUBa, período 26/10/2021 a 28/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729451
Portaria 1361/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo lEVar VEicUlo da SEdE 
rEGioNal do caETE, caPaNEMa, Para MaNUNTENÇÃo. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de caPaNEMa a caSTaNHal, período 21/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729443
Portaria 1362/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor claUdiVaN BarroS doS 
rEiS, matrícula 20463, cargo MoToriSTa, objetivo ProTocolar 
ofÍcio. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de MaraBá a SÃo GEraldo do araGUaia, 
período 28/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729447
Portaria 1366/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos defensores EliaNa MaGNo GoMES, 
matrícula 57194429, fláVio cÉSar caNcEla fErrEira, matrícula 
80845945-1, objetivo MUTirÃo cÍVEl, Servidores VicTor dE BarroS 
rEiS, matrícula 5950970, cargo aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, 
JUlia TaMirES fEiToSa da SilVa, matrícula 5897754, cargo SEcrETaria 
dE NÚclEo do iNTErior, MaXiMiaNo SoUTo aMado NETo, matrícula 
55585587, cargo MoToriSTa, objetivo MUTirÃo cÍVEl fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
TailÂNdia, período 16/11/2021 a 18/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729472
Portaria 1365/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor adEildo SaNToS doS SaNToS, 
matrícula 0035785, cargo MoToriSTa, objetivo lEVar E BUScar VEÍcUlo 
Para MaNUTENÇÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de aBaETETUBa a BElEM, período 21/10/2021 
a 22/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729468
Portaria 1373/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor WaGNEr SilVa dE oliVEira, 
matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir o dEfENSor 
PÚBlico ao cENTro dE rEcUPEraÇÃo MaScUliNo dE ViTÓria do 
XiNGU-Pa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729501
Portaria 1374/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) à Servidora ciBElE rEGiNa 
araNHa da SilVa, matrícula 0404860, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, 
objetivo rEaliZar aGENdaMENTo E TriaGEM doS aTENdiMENTo dE 
ViTÓria do XiNGU-Pa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, 
período 04/11/2021, 08/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729502
Portaria 1372/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor WaGNEr SilVa dE oliVEira, 
matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir o dEfENSor 
PÚBlico ao cENTro dE rEcUPEraÇÃo MaScUliNo dE ViTÓria do 
XiNGU-Pa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 05/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729497

Portaria 1375/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aNdErSoN araÚJo dE 
MEdEiroS, matrícula 5957711, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS E 
oriENTaÇÕES JUrÍdicaS No MUNiciPio dE ViTÓria do XiNGU. Servidor 
WaGNEr SilVa dE oliVEira, matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, 
objetivo coNdUZir o dEfENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do 
XiNGU, período 08/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729512
Portaria 1371/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aUGUSTo SEiKi KoZU, 
matrícula 55588702/1, objetivo iNSPEÇÃo carcErária ao PrESÍdio 
ESTadUal METroPoliTaNo - PEM, Servidores lUiZE rUSSo raMoS 
aMoraS, matrícula 5894393, cargo aSSESSora JUrÍdica dE 
dEfENSoria, raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, 
cargo MoToriSTa, objetivo iNSPEÇÃo carcErária. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
MariTUBa, período 05/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729492
Portaria 1370/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) à defensora BEaTriZ fErrEira doS rEiS, matrícula 
80845729/4, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS EM GoiaNÉSia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ 
a GoiaNÉSia do Pará, período 22/11/2021 a 26/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729486
Portaria 1367/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora BEaTriZ fErrEira doS rEiS, matrícula 
80845729/4, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS EM GoiaNÉSia, Servidor 
BiaNor aMaral, matrícula 012250, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSora. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 22/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729478
Portaria 1369/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) à Servidora aMaNda KaTHUiSSE cardoSo 
fariaS, matrícula 5946344, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, 
objetivo aPrESENTar-SE Na SEdE da rEGioNal Para cadaSTro No 
ToKENN. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de MoNTE alEGrE a SaNTarÉM, período 24/10/2021 a 25/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729484
Portaria 1368/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora BEaTriZ fErrEira doS 
rEiS, matrícula 80845729/4, objetivo faZEr aTENdiMENToS EM 
GoiaNESia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 21/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729482
Portaria 1353/2021 -da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor JoSÉ 
roGÉrio rodriGUES MENEZES, matrícula 5935435, objetivo rEaliZar 
aTENdiMENToS iNdiVidUaliZadoS No cENTro dE rEcUPEraÇÃo 
MaScUliNo dE ViTÓria do XiNGU-Pa. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do 
XiNGU, período 04/11/2021, 05/11/2021, 12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729389
Portaria 1354/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa 
NaSciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo aTENdiMENTo 
JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE UliaNÓPoliS. Servidor PaUlo HENriQUE 
oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo 
coNdUZir dEfENSor EM aTENdiMENTo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a UliaNÓPoliS, período 27/10/2021 a 28/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729391
Portaria 1355/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora BEaTriZ fErrEira doS 
rEiS, matrícula 80845729/4, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo EM 
GoiaNÉSia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 28/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729394
Portaria 1356/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) às defensoras Bia alBUQUErQUE 
TiradENTES, matrícula 5935442, ViViaNE laGES PErEira, matrícula 
5957728, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS JUrÍdicoS Na coMUNidadE 
QUiloMBola E cidadE dE PorTo dE MoZ-Pa. aÇÃo do BalcÃo dE 
dirEiToS. Servidores SHaiaNE SilVa dE frEiTaS, matrícula 5925179, 
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cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, TaTiaNE GoMES oliVEira, 
matrícula 65174107-5, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, WaGNEr 
WESlEY liMa da coSTa, matrícula 6271135, cargo aSSESSor JUrÍdico 
dE dEfENSoria, NYcolE doS SaNToS MacHado faraco, matrícula 
5955852, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, GaBriEla TElES 
Praia, matrícula 0406639, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, 
objetivo aUXilar aS dEfENSoraS PÚBlicaS NoS aTENdiMENToS do 
BalcÃo dE dirEiTo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a PorTo dE MoZ, 
período 18/11/2021 a 22/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729421
Portaria 1357/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor VicTor rafaEl 
MalTEZ dE lEMoS, matrícula 5903201, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
JUrÍdico E coNSUlTaS ProcESSUaiS Na aÇÃo do BalcÃo dE 
dirEiToS. Servidores ciBElE rEGiNa araNHa da SilVa, matrícula 
0404860, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, TaTiaNE GoMES oliVEira, 
matrícula 65174107-5, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, NYcolE doS 
SaNToS MacHado faraco, matrícula 5955852, cargo aSSESSora 
JUrÍdica dE dEfENSoria, objetivo aUXilar o dEfENSor PÚBlico NoS 
aTENdiMENToS JUridicoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, 
período 16/11/2021, 17/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729428
Portaria 1358/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor aNdErSoN araÚJo dE 
MEdEiroS, matrícula 5957711, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS E 
aUdiÊNciaS No MUNiciPio dE ViTÓria do XiNGU-Pa. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira 
a ViTÓria do XiNGU, período 22/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729431
Portaria 1360/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor WaGNEr SilVa dE oliVEira, 
matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir o 
coordENador do BalcÃo dE dirEiToS NaS cidadES dE BraSil NoVo, 
MEdicilÂNdia E NoVo rEParTiMENTo Para aS TraTaTiVaS coM aS 
PrEfEiTUraS SoBrE a rEaliZaÇÃo do BalcÃo dE dirEiToS. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de alTaMira a NoVo rEParTiMENTo, período 22/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729438
Portaria 1359/2021 - da,10/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor lEoNardo caBral JaciNTo, matrícula 
5890175, objetivo aTUar EM SESSÃo dE TriBUNal dE JÚri. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a 
iGaraPÉ-aÇU, período 20/10/2021 a 21/10/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 729435

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata da Portaria Nº 562/2021/GaB/dPG, de 13 de oUtUBro 
de 2021, publicada no d.o.e. Nº 34.732, de 07.10.2021, Protocolo 
714999;
oNde se LÊ: “para exercer suas funções junto à 3ª defensoria Pública 
cível de ananindeua”;
Leia-se: “para exercer suas funções junto à 5ª defensoria Pública cível 
de ananindeua”.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 729817
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº 049/2021/tJPa // Partes: TJPa e ESco-
la MUNiciPal dE ENSiNo fUNdaMENTal Pa 254 KM 35 // cNPJ nº. 
05.736.185/0001-10 // objeto do contrato: doação de bens inservíveis // 
Processo: Pa-Pro-2021/03575 // fundamentação legal: art. 17, ii, “a” da 
lei 8.666/93 // foro: Belém // Valor (depreciado) dos bens: r$ 738,63 // 
data da assinatura do contrato: 04/11/2021 // responsável pela assinatu-
ra: andrey diego da Silva albuquerque – Secretário de administração do 
TJE/Pa, em exercício.

Protocolo: 729509

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 064/tJPa/2021
acolHo julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão Ele-
trônico Nº 064/2021/TJPa, que tem por objeto a contratação de 200 horas 
de serviço, suporte técnico e treinamento avançado na plataforma GlPi 
(plataforma de monitoramento de serviços e componentes Ti baseados em 
iTil) e, HoMoloGo a presente licitação. Todas as informações a respeito 
do certame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Be-
lém, 17/11/2021. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 729540
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão Virtual do 
dia 01 de setembro de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 61.999
(Processo tc/528893/2011)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SESPa n.º 014/2008 e 
Termos aditivos.
responsável/interessado: Kleper wandson figueiredo de carvalho e PRE-
fEiTUra MUNiciPal dE doM EliSEU
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178, do riTcE-Pa)
advogado: SáBaTo G. M. roSSETi – oaB/Pa N.º 2.774 (representante 
legal do Sr. JoaQUiM NoGUEira NETo).
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “d” e “e”, c/c os arts. 62, 82, parágrafo único e 83, inciso 
Vii da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas, e condenar o Sr. Kleper Wandson figueire-
do de carvalho (cPf: 605.914.041-68), solidariamente com o Sr. Joaquim 
Nogueira Neto (cPf: 296.111.301-63), a devolução aos cofres públicos 
estaduais da importância de R$225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco mil 
reais), atualizada a partir de 29/12/2008, e acrescida de juros até a data 
de seu efetivo recolhimento;
2) aplicar ao Sr.  Kleper Wandson figueiredo de carvalho a multa de r$ 11.250,00 
(onze mil duzentos e cinquenta reais), pelo dano ao Erário Estadual;
3) aplicar multa ao Sr. Joaquim Nogueira Neto no valor de r$1.044,18 
(Hum mil, quarenta e quatro reais e dezoito centavos), face o descumpri-
mento da obrigação de prestar contas
os valores supracitados deverão ser recolhidos, no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, obede-
cendo para pagamento das multas aplicadas o disposto na lei Estadual n.º 
7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV, e 3º da resolução TcE n.º 17.492/2008.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado e das cominações de 
multas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece 
o art. 71, § 3º, da constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 62.000
(Processo tc/500506/2012)
assunto: Prestação de contas do laBoraTÓrio cENTral do ESTado do 
PARÁ referente ao exercício financeiro de 2011.
responsável/interessado: SEBaSTiÃo liciNio lira doS SaNToS
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso 
ii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar regulares com 
ressalva as contas de responsabilidade do Sr. SEBaSTiÃo liciNio lira doS 
SaNToS, cPf: 032.886.682-20, diretor à época do laboratório central do 
Estado do Pará, no valor de r$14.709.369,09 (quatorze milhões, setecentos 
e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e nove centavos).
acÓrdÃo Nº. 62.001
(Processo tc/531749/2009)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SESPa n.º 010/2008.
responsável/interessado: arTUr BorGES diaS e aSSociaÇÃo doS aMi-
GoS do aUTiSTa dE BElÉM.
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inci-
so i, e art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares as contas de responsabilidade do Sr. arTUr BorGES diaS (cPf: 
102.088.522-04), Presidente da associação dos amigos do autista de Be-
lém, no valor de r$ 764.755,10 (Setecentos e sessenta e quatro mil, sete-
centos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) e dar-lhe plena quitação.
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acÓrdÃo Nº 62.002
(Processo tc/514932/2009)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio aSiPaG nº 001/2008
responsável/interessado(a):  JoÃo MacHado fUrTado e aSSociaÇÃo 
dE aSSiSTÊNcia aoS idoSoS do MUNicÍPio dE BElÉM
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, “b”, “d” e “e” c/c o art. 62, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012 e nos arts. 9, 10, 10-a e 11, da lei nº 8.429/92:
1- Julgar irregulares as contas, de responsabilidade do Sr. JoÃo MacHado 
fUrTado, cPf n.º 116.278.082-72, gestor da associação de assistência 
aos idosos do Município de Belém, condenando-o à devolução aos cofres 
públicos estaduais da quantia de r$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil re-
ais), devidamente corrigidas a partir de 19/03/2008, e acrescido de juros 
até a data de seu efetivo recolhimento;
2- Encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério Público Estadual 
para que adote as providências cabíveis, uma vez que resta configurado, 
em tese, ato de improbidade administrativa.
o valor Supracitado deverá ser recolhido, no prazo de trinta (30) dias con-
tados da publicação desta decisão do Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, possível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito apontado em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da cons-
tituição federal.
acÓrdÃo Nº. 62.003
(Processo tc/517500/2009)
assunto: Prestação de Contas da SEDUC relativo ao exercício financeiro de 2008
responsáveis/interessados:  iracY dE alMEida Gallo riTZMaNN
fErNaNdo JorGE dE aZEVEdo
ElY BENEVidES SoUSa filHo
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso 
iii, alíneas “b”, “c” e “d” da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1- Julgar irregulares as contas e condenar a Sra. iracY dE alMEida 
Gallo riTZMaNN (cPf:208.367.322-00), Ex-Secretária de Estado de Edu-
cação, solidariamente com os Srs. fErNaNdo JorGE dE aZEVEdo (cPf: 
038.235.392-72) e ElY BENEVidES SoUSa filHo (cPf: 749.637.082-72), 
Secretários adjunto de Gestão/SEdUc à devolução aos cofres públicos es-
taduais do valor de r$21.099.811,96 (vinte e um milhões, noventa e nove 
mil, oitocentos e onze reais e noventa e seis centavos), devidamente atu-
alizado e acrescido de juros de mora até a data de seu efetivo pagamento, 
que deverá ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publica-
ção desta decisão no Diário Oficial do Estado;
2- recomendar à SEdUc que:
a) atente para os casos de exoneração de servidores, que a posteriori 
sejam identificados, no resultado de sindicância, como responsáveis por 
infrações disciplinares puníveis com demissão, com vistas a resguardar 
administração pública da contratação de servidores inidôneos;
b) Verifique previamente, nos casos em que contratação tiver por base 
inciso XXiV, artigo 24, da lei 8666/93, se os serviços são considerados 
de interesse social, e prestados diretamente pela organização Social nos 
termos do decreto n° 3.876, de 21 de janeiro de 2000, e se estão previstos 
no Contrato de Gestão firmado pela prestadora de serviços;
c) realize efetivo planejamento das aquisições, com vistas a evitar as aqui-
sições diretas (dispensa de licitação) por urgência, pela ausência ou inade-
quado planejamento;
d) observe, nos casos das aquisições de bens e serviços, com fulcro no art. 
24, incisos Xiii e XXiV, a conformidade da natureza da instituição e o obje-
to a ser contratado, além de comprovada razoabilidade dos preços cotados, 
com vistas a atender a verificação da economicidade das contratações;
e) faça constar na instrução dos processos de dispensa de licitação e ine-
xigibilidade de Licitação, que justifique dispensa, quando for caso;
f) Realize efetiva liquidação da despesa, com vistas a inibir o recebimento fictício 
de materiais e serviços com consequente pagamento irregular da despesa;
g) abstenha-se de realizar contratos verbais, observando as disposições 
constantes dos art. 60 e 62 da lei 8666/93;
h) realize o efetivo controle patrimonial dos bens, visando coibir possíveis desvios;
i) realize o acompanhamento de instalação, capacitação e a efetiva utiliza-
ção das lousas interativas adquiridas pela Secretaria, visando o atingimen-
to social dos serviços propostos na aquisição;
j) coiba as autorizações de adiantamentos por meio de suprimento de 
fundos, que visem transferência e utilização dos valores por terceiros, com 
vistas ao atendimento do art. 9° do decreto Estadual n° 1.180/2008.
k) realize a devida avaliação preliminar dos processos de aquisição de 
bens e serviços, com vistas a coibir erros na classificação contábil da des-
pesa, quanto ao registro do tipo de licitação ou outras falhas que compro-
metam os resultados contábeis;
l) Proceda a assinatura dos documentos contábeis NE, Nl oB, com devida 
identificação do servidor responsável juridicamente, para responder por 
aqueles atos administrativos, para o qual foi designado.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputados, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, §3º da cons-
tituição federal.

acÓrdÃo N.º 62.004
(Processo tc/530688/2009)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEPof/fdE n.º 298/2008.
responsáveis/interessado:  lUiZ GoNZaGa lEiTE loPES e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE aBaETETUBa
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira.
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c art. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. lUiZ 
GoNZaGa lEiTE loPES e da Sra. francineti Maria rodrigues carvalho, 
ex-prefeitos do município de abaetetuba.
acÓrdÃo N.º 62.005
(Processo tc/507898/2010)
assunto: Prestação de contas da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiS-
TRAÇÃO, referente ao exercício financeiro de 2009.
responsáveis: orlaNdo Bordallo JÚNior e WilSoN ModESTo fiGUEirEdo
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, e art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do ex-
Secretários de Estado de administração, Sr. orlaNdo Bordallo JÚNior 
(período 01/01/2009 a 16/08/2009), no valor de r$ 19.062.778,44 (deze-
nove milhões, sessenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e qua-
renta e quatro centavos), e Sr. WilSoN ModESTo fiGUEirEdo (período 
17/08/2009 a 31/12/2009), no valor de r$ 31.057.355,74 (Trinta e um 
milhões, cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta 
e quatro centavos);
2) recomendar à SEad que:
a) Proceda ao arquivamento dos processos de prestação de contas, de 
forma que as fiscalizações não sejam prejudicadas em função da falta de 
organização documental;
b) aprimore os controles na instrução da documentação comprobatória de 
aplicação de diárias;
c) Sejam devidamente numeradas e rubricadas todas as páginas que ins-
truírem processo, com intuito de prevenir a inserção ou supressão de do-
cumentos, garantindo assim, a fidedignidade e transparência das informa-
ções nos processos de prestação de contas;
d) faça seu planejamento no sentido de aferir a necessidade real de ma-
terial de consumo para um período de 12 (doze) meses, respeitando a 
anualidade orçamentária, realizando em seguida, licitações na modalidade 
compatível com prazos de entrega dos produtos previstas no contrato, de 
acordo com as necessidades;
e) Sejam observados os requisitos exigidos no art. 24, inciso X, da lei n.º 
8.666/93, para que a administração efetue a locação de imóvel com dis-
pensa de licitação em conformidade com os ditames legais; e
f) organize todos os pagamentos realizados, apensando-os ao processo de 
origem, a fim de garantir a transparência e a prova da legalidade do ato.
acÓrdÃo N.º 62.006
(Processo tc/529314/2010)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SEdUc n.º 798/2009.
responsável/interessado: Maria aParEcida alVES caValcaNTE e coN-
SElHo EScolar da EScola ESTadUal GETÚlio VarGaS
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, e art. 60, da lei complementar n.º 81 de 26 de abril 
de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade da Sra. Maria 
aParEcida alVES caValcaNTE (cPf: 063.701.178-38), ex-coordenadora 
do conselho Escolar da E.E.E.f. GETÚlio VarGaS, no valor de r$ 3.620,00 
(Três mil seiscentos e vinte reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 62.007
(Processo tc/532333/2009)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdUc nº 007/2009
responsável/interessado: áGUEda MorEira da coSTa Sá e coNSElHo 
EScolar ESc. EST. ENS. MÉdio SaNTa Maria dE BElÉM
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso ii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012:
i - Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da Sra. 
áGUEda MorEira da coSTa Sá, cPf: 199.270.292-68, coordenadora à 
época do conselho Escolar Esc. Est. Ens. Médio Santa Maria de Belém, no 
valor de r$44.280,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais);
ii – recomendar à SEdUc que se abstenha de realizar convênios com os 
Conselhos Escolares, cujo resultado final seja a contratação de bens ou 
serviços para as Escolas Públicas Estaduais, devendo, nessa hipótese, pro-
mover o devido certame licitatório pelo órgão competente.
acÓrdÃo Nº 62.008
(Processo tc/544168/2019)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
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unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, registrar o ato de reforma consubstanciado na Portaria nº 
891, de 28/03/2019, em favor do 3º SarGENTo PM, oZiEl araUJo dE liMa, 
Pertencente ao efetivo do Batalhão da Polícia ambiental -BPa/Pa/Belém.
acÓrdÃo N.º 62.009
(Processo tc/518199/2015)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
 relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria aP n° 0597, de 28/01/2014, em favor de 
Maria JoaQUiNa PErEira, no cargo de delegado, classe “c”, lotada na 
Polícia civil do Estado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 62.010
(Processos tc/536895/2019 e tc/522551/2019)
assunto: rEforMaS.
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará.
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do Voto do relator, com fundamento no art. 34, inci-
so ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro dos Atos de Reforma abaixo identificados:
Processo Tc/536895/2019: reforma consubstanciada na Portaria Nº 1252, 
de 20 de maio de 2019, em favor do Soldado PM daVid roBErTo SoarES 
foNSEca E foNSEca, pertencente ao efetivo da diretoria de Pessoal da 
Polícia Militar do Estado do Pará – dP/PMPa (icoaraci).
Processo Tc 522551/2019: reforma consubstanciada na Portaria Nº 
105 de 15 de janeiro de 2019, em favor do cabo PM claUdio lUciaNo 
frEiTaS doS SaNToS, pertencente ao efetivo do Batalhão de Polícia de 
Eventos – BPE (Belém).
acÓrdÃo N.º 62.011
(Processo tc/501300/2020)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34. inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria nº 2199, de 20/08/2019, em favor de 
JEroNiMo fraNciSco coElHo doS SaNToS, no cargo de delegado de 
Polícia, classe “d”, lotado na Polícia civil do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 62.012
(Processo tc/505889/2015)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
 relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c  o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria aP n°2868 de 13 de agosto de 2012, em favor 
de crEUZa Maria raiol da SilVa, no cargo de Professor classe Especial 
– Nivel J, lotada na Secretaria de Estado de Educação – SEdUc.
acÓrdÃo N.º 62.013
(Processo tc/527432/2010)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEcUlT n.º 189/2010.
responsável/interessado: Maria do carMo MarTiNS liMa e PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE SaNTarÉM
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, e art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade da Sra. Maria do car-
Mo MarTiNS liMa, ex-prefeita do município de Santarém, no valor de r$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 62.014
(Processo tc/518309/2014)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador de decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art.191, § 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato 
de Pensão civil consubstanciado na Portaria PS nº 1828 de 01/08/2013, 
em favor de lETÍcia liMa dE HolaNda, dependente do ex-segurado 
demétrio Pereira de Holanda.
acÓrdÃo N.º 62.015
(Processo tc/506803/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
relatora: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa.
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
  (§ 3º do art. 191 do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-

memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro 
do Ato de Admissão de Servidor Temporário firmado entre a SECRETARIA 
dE ESTado dE EdUcaÇÃo e GEllY dE JESUS liMa SaNcHES.
acÓrdÃo Nº. 62.016
(Processo tc/505007/2015)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na Portaria aT nº 1508, de 14 de maio 
de 2014, em favor de Maria iZaBEl loPES doS SaNToS, no cargo de 
Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.017
(Processo tc/502144/2015)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizadora da decisão:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposenta-
doria consubstanciado no decreto n° 2585/2014/Md/al, de 12/12/2014, 
em favor de JoaQUiM fErNaNdES SilVa, no cargo de auxiliar Técnico 
legislativo -Transporte – código e Nível Pl.al.065, lotado na assembleia 
legislativa do Estado do Pará.
acordÃo Nº. 62.018
(Processo tc/000255/2021)
assunto: representação formulada pela pessoa jurídica de direito priva-
do, cS Brasil frotas lTda, com medida cautelar em face da Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária, por supostas irregularidades no 
certame licitatório regido pelo Pregão Eletrônico nº 049/2020.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
2º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 290 do regimento interno do TcE/Pa, c/c o art. 485, inciso iV, do código 
de Processo civil e art. 39 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, extinguir o feito sem resolução do mérito, face à ausência de pressu-
posto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
acÓrdÃo N.º 62.019
(Processo tc/500032/2018)
assunto: representação formalizada pelo MiNiSTÉrio PÚBlico dE coN-
TAS DO ESTADO DO PARÁ, em face de falha na fiscalização e acompanha-
mento da aplicação de recursos públicos transferidos mediante convênio e 
instrumentos congêneres
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XVii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
conhecer e dar provimento a representação formulada pelo MiNiSTÉrio 
PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará, expedindo-se as seguintes 
recomendações:
a) Que a aGE/Pa elabore, em parceria com a SEPlad e outros órgãos do 
Poder Executivo interessados, Manual de Gestão e fiscalização de Transfe-
rências Voluntárias, a exemplo do Manual de convênios do fdE, em confor-
midade com os respectivos ditames legais, e ampla divulgação aos órgãos 
que compõem o Poder Executivo Estadual, em um prazo de 12 meses, de 
forma compatível e concomitante à implementação do sistema de controle 
de transferências voluntárias efetuadas pelo Poder Executivo, recomenda-
da pela rESolUÇÃo TcE/Pa Nº. 19.285 de 13 de julho de 2021, relativa 
às contas de Governo 2020, devendo estas recomendações serem monito-
radas em conjunto por esta corte de contas;
B) Que a aGE/Pa e a SEPlad, com participação e colaboração dos órgãos 
inspecionados na presente representação (SEPlaN, SEdoP, SEEl, SEcUlT, 
SEdUc, SESPa e SUSiPE) apresentem plano de ação, com metas e crono-
grama de atividades devidamente fixados, a serem formulados no prazo 
de 180 dias, visando corrigir as irregularidades detectadas pela unidade 
técnica do TcE/Pa e pelo MPc/Pa no bojo da presente representação;
c) Que a aGE/Pa expeça ofício-circular aos demais órgãos do Poder Exe-
cutivo do Estado do Pará, para que cumpram as diretrizes estabelecidas na 
legislação correlata ao tema, e, em não o podendo cumprir de imediato, 
insira-os no Plano de ação de que trata a respectiva determinação sugeri-
da. Em especial, não restrito à lista a seguir, que se oriente que:
C.1) Cumpram-se fielmente as disposições do art. 116 da Lei n. 8.666/1993, 
c/c art. 184 da lei n. 14.133/2021, a Nova lei de licitações;
c.2) atendam-se as disposições contidas no decreto Estadual n. 870/2013, 
sobretudo as regras previstas nos arts. 3º e 5º da referida norma;
c.3) Encaminhe-se, antes da pactuação, minuta dos Termos de convenio 
e demais instrumentos congêneres a seu setor jurídico e controle interno, 
para aprovação jurídica, com o fito de verificar e atuar na correção preven-



 diário oficial Nº 34.769  81 Quinta-feira, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

tiva de eventuais erros.
c.4) observe-se, na formalização dos convênios e instrumentos congêne-
res, a exigência de designação de fiscal para controle, acompanhamento 
e fiscalização da consecução dos objetos avençados, em observância à 
resolução TcE/Pa nº 13.989/1995.
c.5) Junte-se aos autos do processo de prestação/tomada de contas do 
convênio as razões para o eventual descumprimento do cronograma de 
trabalho, explicitando se os motivos constam do rol taxativo do art. 116, 
§3º, i, ii e iii da lei n. 8.666/1993, que seguem vigentes até 1º de abril 
de 2023, conforme art. 193, ii da lei n. 14.133/20214; c/c art. 184 da lei 
n. 14.133/2021.
c.6) Que, quando da expedição de laudo conclusivo ou de relatório de 
acompanhamento de obras e serviços, observando os ditames da reso-
lução TcE/Pa nº 13.989/1993 e do decreto Estadual n. 870/2013, conste 
no documento diagnóstico minudente daquilo que foi realizado, incluindo 
registros fotográficos e documentais cabíveis conforme o caso, e, na hipó-
tese de não ser possível verificar cumprimento do objeto conveniado, fazer 
constar expressamente no laudo ou relatório a conclusão de “não cum-
primento” ou “cumprimento parcial” do objeto, demonstrando em termos 
financeiros e percentuais aquilo que foi efetivamente cumprido.
C.7) Que se abstenham de firmar convênios e parcerias com recursos es-
taduais, caso não disponham de servidores em número suficiente para 
exercer a fiscalização de sua execução e caso tais servidores/auxiliares não 
possuam qualificação técnica com qualificação condizente com a comple-
xidade do objeto do ajuste firmado, nos termos do art. 2º do Decreto nº 
87/20135 , sujeitando-se à responsabilização caso contrário, conforme a 
jurisprudência afixada no Acórdão TCU n. 2.991/2018-Plenário.
d) À SEdoP: que faça a adequação da quantidade de técnicos necessários 
à fiscalização de convênios e instrumentos congêneres, observando-se es-
tritamente os ditames do decreto n. 870/2013, em um prazo de 12 meses.
determinar a esta corte de contas que adote as seguintes providências:
a) Junte aos respectivos processos de contas de Gestão cópia desta deci-
são e dos relatórios das respectivas controladorias, para responsabilização 
quanto às irregularidades verificadas pela Secex no curso da inspeção, 
conforme abaixo;
relatório e respectivas contas de Gestão pertinentes

relatório Prestação de contas de Gestão
4º CCG (fls.151-160, v. I) SEdoP 2016 e 2018

6º CCG (fls. 104-109v, v. II) SESPa e fES 2018
7º CCG (fls. 201-208, v. II) SUSiPE 2018

2º CCG (fls. 209-279, v. II e 373-404, v. II) aGE 2018, aGE 2019

B)Que a SEcEX realize o monitoramento das presentes determinações e 
recomendações, para que seja verificado seu cumprimento pelos órgãos 
fiscalizados, nos termos do art. 85 do RITCE e art. 56, §2º da Lei Comple-
mentar nº 81/2012;
C)Encaminhe cópia dos autos ao MPPA para fins ulteriores de direito.
resoLUÇÃo Nº. 19.302
 (Processo tc/512963/2020)
assunto:  consulta formulada pelo Presidente do instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, sobre a possibilidade jurídica em proceder, 
de ofício, o cancelamento e/ou revisão de benefício previdenciário não 
submetido a registro perante o Tribunal de contas, quando já passados mais 
de 05 (cinco) anos da Portaria de concessão; bem como quanto aos efeitos da 
união estável enquanto hipótese extintiva da condição de beneficiário.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, § 3º, do regimento interno)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos da Proposta de decisão do relator, e com funda-
mento no artigo 1º, inciso XVi do ato regimental nº 63, de 17/12/2012, 
responder à consulta formulada pelo Sr. ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES 
da rocHa loPES da SilVa, Presidente do instituto de Gestão Previdenci-
ária do Estado do Pará nos seguintes termos:
Questionamento 1:
Pode o igeprev, de ofício, proceder ao cancelamento e/ou revisão de benefício 
previdenciário quando já passados mais de 05 (cinco) anos da Portaria de 
concessão em processos ainda pendentes de envio à Egrégia corte de contas?
resposta:
Nos casos em que houver nulidade ou anulabilidade na Portaria concessória, 
o órgão previdenciário deverá proceder o seu cancelamento e/ou revisão 
em processos ainda pendentes de envio ao Tribunal de contas, desde que 
observado o prazo decadencial quinquenal, tendo-se como termo inicial a 
data do ato, salvo os casos de má-fé do beneficiário e de atos com efeitos 
patrimoniais contínuos, quando a contagem iniciar-se-á do conhecimento 
do ato pela autoridade competente e da percepção do primeiro pagamento, 
respectivamente, nos termos dos art. 67 e parágrafos, da lei Estadual 
nº 8.792/ 2020; e ressalvando-se, ainda, as situações de flagrante 
inconstitucionalidade, as quais não se convalidam por decurso de prazo 
em nenhuma hipótese, conforme posição pacífica dos tribunais superiores, 
e, portanto, o órgão concedente poderá cancelar o ato que outorga o 
benefício a qualquer tempo antes do envio do mesmo à corte de contas, 
assim que observada à violação ao texto constitucional;
Nas situações de implemento de condição resolutiva que extingue os re-
quisitos necessários para manutenção do benefício, o órgão previdenciário 
deve revisar ou cancelar o mesmo a qualquer tempo, antes do envio do 
ato ao Tribunal de contas, preferencialmente tão logo tome conhecimento 
da alteração da situação jurídica inicial e do ulterior descumprimento dos 
requisitos concessórios, não havendo que se falar em decadência, posto 
não se tratar de nulidade ou anulabilidade do ato, mas tão somente da 

constatação de causa ulterior extintiva do direito.
Questionamento 2:
É possível afirmar que o termo “união estável” já estava implícito, por 
interpretação teleológica, no art. 35, inciso ii, da lei nº 5.011/1981, que 
prevê o casamento como causa extintiva da pensão?
resposta:
a união estável deve ser equiparada ao casamento enquanto causa de ex-
tinção da pensão por morte, mesmo sob a vigência da lei nº 5.011/1981, 
por exegese extensiva do art. 35, ii, e da previsão contida no art. 22, i, 
ambos da referida lei, bem como por toda regulamentação legal, constitu-
cional e jurisprudencial posteriores.
resoLUÇÃo N.º 19.303
(Processo tc/001873/2021)
assunto: rEcUrSo dE rEEXaME
recorrente: EMPrESa loGUS SiSTEMaS dE GESTÃo PÚBlica lTda.
decisão recorrida: resolução nº 19.231, de 09.12.2020
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
advogado: TiaGo MaYa MoNTEiro – oaB/SP nº. 496.616
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto do relator, indeferir o pedido de medida caute-
lar formulado por loGUS SiSTEMaS dE GESTÃo PÚBlica lTda, em razão 
da ausência de documentos que comprovem as hipóteses previstas no art. 
251 do regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, bem 
como pelo risco de ser caracterizado periculum in mora reverso.
resoLUÇÃo N.º 19.304
(Processo tc/004353/2021)
assunto:  consulta formulada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, deputado francisco 
Melo, sobre a utilização da parceria público-privada, no gênero locação de 
ativos e na espécie de locação sob encomenda “BUilT To SUiT”.
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira.
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, de acordo com voto do relator, com fundamento no art. 43, 
da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, responder à consulta 
formulada pelo Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará – 
alEPa da seguinte forma:
1) É possível a celebração de contrato de locação de ativos da espécie 
locação sob medida (built to suit), sempre que for conveniente à adminis-
tração Pública que o particular a ser contratado realize a prévia aquisição, 
construção ou substancial reforma no imóvel, por si mesmo ou por tercei-
ros, com ou sem aparelhamento de bens. Para tanto, a locação pode ser 
fundamentada no art. 54- a da lei do inquilinato (lei n. 8.245/1991) ou, 
ainda, no art. 47-a da lei do rdc (lei n. 12.462/2011), sendo que, em 
relação a este último diploma, a licitação deve ser iniciada antes do térmi-
no do prazo de revogação previsto no art. 193 da Nova lei de licitações e 
contratos (lei n. 14.133/2021);
2) a locação sob medida pode ser feita tanto em imóvel particular quanto 
público, desde que devidamente fundamentada em estudos técnicos, pare-
ceres e documentos comprobatórios que justifiquem tal opção contratual. 
caso seja implementada em imóvel público, é imprescindível a realização 
de procedimento licitatório e a prévia concessão de direito real de super-
fície ao particular que irá promover a construção ou substancial reforma;
3) É possível que as locações sob medida sejam realizadas aplicando-se 
as disposições contidas na lei n. 14.133/2021 (Nova lei de licitações e 
contratos - resultado da conversão do Projeto de lei n. 4.253/2020), ou, 
ainda, nas leis n°s. 8.666/1993 ou 12.462/2011, desde que a licitação 
seja iniciada dentro do prazo de 2 (dois) anos da publicação da nova lei e 
que a opção escolhida seja indicada expressamente no edital ou no aviso 
ou instrumento de contratação direta. de todo modo, resta vedada a apli-
cação combinada entre a lei nova e as antigas;
4) Embora a locação sob medida deva ser, em regra, precedida de pro-
cedimento licitatório, excepcionalmente é possível a contratação direta, 
desde que, obedecidos os requisitos legais pertinentes, o imóvel seja de 
propriedade particular e o ato esteja devidamente fundamentado. Nesse 
caso, a contratação direta será implementada por meio de inexigibilidade 
de licitação, se a locação sob medida for fundamentada na Nova lei de 
licitações e contratos (art. 74, inciso V, da lei n. 14.133/2021), ou por 
dispensa de licitação, se amparada na ainda vigente lei n. 8.666/1993 
(art. 24, inciso X).

Protocolo: 728780

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.656, de 17 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 028/21 – cPa protocolizado sob o Pro-
cesso Eletrônico nº Tc/010684/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores EMaNoEl Socorro do aMaral PiNHEiro, au-
xiliar Técnico de controle Externo, matrícula nº 0200028 e MarcElo GoN-
ÇalVES loBo, Técnico auxiliar de controle Externo, matricula nº 0100229, 
para comporem comissão de alienação de Bens Patrimoniais, considerados 
inservíveis deste Tribunal de contas do Estado do Pará.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 729754
Portaria Nº 37.654, 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 109/2021 – SEGP, protocolizado sob os 
Expedientes nº 014253/2021.
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r E S o l V E:
dESiGNar a servidora aNNa Maria MalcHEr GillET, analista auxiliar 
controle Externo, matrícula n° 0100633, para exercer em substituição o 
cargo de Secretária de Gestão de Pessoas, durante o impedimento da titu-
lar alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro, no período de 16 a 30/11/2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 729412

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 13/2021.
objeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada no 
fornecimento de licenciamento para o software Vmware Horizon View para 
provimento de infraestrutura de Virtualização de desktops para o Tribunal 
de Contas do Estado do Pará-TCE/PA, conforme condições, especificações, 
quantidades, características e prazos constantes no Termo de referência, 
anexo i deste Edital.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br, e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminha-
do ao Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: rodolfo.
juca@tce.pa.gov.br.
responsável pelo certame: José rodolfo leite Jucá.
local de abertura: Site do Banco do Brasil - http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 02 de dezembro de 2021.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até às 
08:00 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 02 de dezembro de 2021.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09:00 horas (horário oficial de Brasília-DF), 
do dia 02 de dezembro de 2021.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira - Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 729635
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico.
Número: 11/2021.
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de solução 
de hiperconvergência e dependências para utilização no Tribunal de contas do 
Estado do Pará (TcE-Pa) incluindo implantação, treinamento, garantia e suporte 
técnico conforme condições, especificações, quantidades, características e prazos 
constantes no Termo de referência, anexo i deste Edital.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br, e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais dú-
vidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado ao 
Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail:anderson.calandri-
ni@tce.pa.gov.br, nos termos do item 19.13 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: anderson felipe calandrini Braga.
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 01 de dezembro de 2021.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
às 08 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 01 de dezembro de 2021.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF), do 
dia 01 de dezembro de 2021.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 729770
Modalidade: Pregão eletrônico nº 14/2021.
objeto: o objeto da presente licitação é a contratação de empresa para aqui-
sição de ferramenta profissional para escaneamento e a priorização no trata-
mento de vulnerabilidades por meio de rede de computadores (sem uso de 
agentes) com licenciamento para destinos/ativos/alvos ilimitados e subscrição 
que permita atualização da base de dados de vulnerabilidades e soluções su-
geridas por no mínimo trinta e seis (36) meses, nos termos do edital e seus 
anexos, conforme condições, especificações, quantidades, características e 
prazos constantes no anexo i do Edital (Termo de referência).
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br, e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminha-
do ao Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: rodolfo.
juca@tce.pa.gov.br.
responsável pelo certame: José rodolfo leite Jucá.
local de abertura: Site do Banco do Brasil - http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 03 de dezembro de 2021.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até às 
08:00 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 03 de dezembro de 2021.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09:00 horas (horário oficial de Brasília-DF), 
do dia 03 de dezembro de 2021.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira - Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 729781

..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
errata da publicação n° 34.753 de 29/10/2021
onde lê-se Nota de Empenho de despesa: 2021NE00431, leia-se Nota de 
Empenho de despesa: 2021NE00461.
onde lê-se Nota de Empenho de despesa: 2021NE00432, leia-se Nota de 
Empenho de despesa: 2021NE00462.

Protocolo: 729469

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo Nº: 2021/93338
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00014/2021- MPc/Pa
 eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
No dia 16 de novembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sr. GUilHErME da coSTa 
SPErYY, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 2021/93338, 
Pregão nº 00014/2021 – MPc/Pa
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de MaTErial dE 
EXPEdiENTE E dE USo GEral, para atender às demandas do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, conforme condições, exigências, es-
pecificações técnicas detalhadas no Termo de Referência (Anexo I).
 adJUdicado para as empresas riBEiro da crUZ coMÉrcio E SErViÇoS 
lTda, cNPJ nº 14.846.237/0001-00, vencedora dos itens 1, 5, 14, 18 e 19, 
com valor total negociado de r$ 4.996,48 (quatro mil, novecentos e noventa 
e seis reais e quarenta e oito centavos); PaPEl E cia. ProdUToS dE PaPEla-
ria EirEli, cNPJ nº 19.518.277/0001-39, vencedora dos itens 3, 4, 10, 13, 
15 e 16, com valor total negociado de r$ 3.434,55 (três mil, quatrocentos e 
trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e a c do a d rodriGUES 
EirEli, cNPJ nº 28.037.573/0001-09, vencedora dos itens 2, 6, 7, 8, 12 e 17, 
com valor total de r$ 5.862,27 (cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais 
e vinte e sete centavos). Tudo em conformidade com o disposto na ata da 
Sessão, Propostas comerciais ajustadas, resultado por fornecedor e Termo 
de adjudicação relativo ao Pregão Eletrônico Nº 14/2021 – MPc/Pa.
* o procedimento em sua íntegra poderá ser acessado no site: https://
comprasnet.gov.br/

Protocolo: 729522

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 0566/2021-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
134640/2021 aGlaildo MoNTEiro Maia 26 a 28/10/2021
132820/2021 aNdErSoN SaNToS dE SoUSa 13/10/2021 a 09/02/2022
134140/2021 alESSaNdra criSTiNE dE Sa MEdEiroS 28/10/2021
134506/2021 aNToNio carloS liMa MiraNda 22/10/2021
134184/2021 arNaldo JoSE BorGES dE MENEZES JUNior 25 a 29/10/2021
134186/2021 BiaNca EliSE NaSciMENTo fErrEira 28/10 a 23/12/2021
134379/2021 BrUNo fiGUEirEdo PaNToJa dE MiraNda 27/10/2021
134570/2021 caMila fiGUEirEdo cHaVES dElGado 19/10/2021
134193/2021 caMila THiErS MacHado 27/10 a 09/11/2021
133799/2021 daNiEl GaMa GUiZZo 22/10/2021
135071/2021 daVi BENTES fErrEira 18/08 a 26/10/2021
134175/2021 dENiSE crESPo SoarES 06 a 07/10/2021
135407/2021 dioNiSio E SoUZa GoMES 20 a 21/10/2021
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134102/2021 EUNicE roSa filGUEira dE MElo 27/10/2021
134320/2021 EVa PiNHEiro BiTar Garcia 22/10/2021
134185/2021 fraNciSco JUNior TaVarES PiNTo 25 a 27/10/2021
130098/2021 JEaN roSiValdo aViZ frEiTaS 19 a 24/09/2021
134555/2021 JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao 31/10/2021
134641/2021 JoSE criSTiaNo dE oliVEira 17/10 a 01/11/2021
134397/2021 JoSE raiMUNdo SilVa VaScoNcEloS 27 a 28/10/2021
134144/2021 MaNoEl MESSiaS dE oliVEira SoUZa 26/10/2021
134740/2021 MariNa TocaNTiNS KaBUKi 27/10 a 03/11/2021
134575/2021 PaUlo SErGio BaSToS dE alMEida 28/10/2021
134200/2021 rafaEl rodriGUES dE SoUZa 06 a 12/10/2021
134365/2021 raQUEl corrEa dE alMEida 27 a 29/10/2021
132152/2021 rHaYlENE fariaS BENTES 08 a 17/10/2021
134218/2021 rodriGo liMa caMPoS do ValE 27 a 28/10/2021
134780/2021 roMUlo crUZ da lUZ 28/10/2021
133829/2021 roSa Maria fErrEira doS SaNToS 27/10/2021
134826/2021 SaNdra Maria doS SaNToS PiNHEiro 27 a 27/10/2021
134744/2021 SaNdra Maria Maia SaMPaio 28/10/2021
134604/2021 SilVio claUdiNo MENdES da SilVa 20/09 a 18/11/2021
134153/2021 WaGNEr araGao SalES 28/10/2021
134143/2021 WilSoN dE oliVEira 28/10/2021

 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
Portaria Nº 0570/2021-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 à servidora abaixo discriminada licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994: 

GEdoc NoME PErÍodo
133803/2021 MicHEllE da coSTa TaVarES BarradaS 19/10 a 17/11/2021

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 16 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 729535

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 0558/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 54/2021/MP/cPPadS, de 
03/11/2021,, protocolizado no “SiP” sob o nº 16285/2021, em 03/11/2021,
coNSidEraNdo que é dever da administração Pública a apuração de ir-
regularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994,
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar os servidores carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS 
(Presidente), JoSÉ VENiciUS fraNco dE oliVEira e JoEl carloS dE 
oliVEira aSSUNÇÃo (Membros), para integrarem a comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, instaurada pela Portaria n.º 
0163/2021-MP/SUB-Ta, de 20/05/2021, publicada no d.o.E. de 28/05/2021.
ii – fiXar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
iii – coNValidar todos os atos já realizados pela comissão
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 729369

.

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: 130/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: dispensa de licitação nº 037/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
ProVEcoM TElEcoMUNicaÇÕES lTda.
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de Novo repartimento/Pa.
data da assinatura: 16/11/2021.
Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022.
Valor global: r$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) .
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758;
Elemento de despesa: 3390-40;
fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 729377

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 074/2021-MP/Pa
objeto: aquisição de materiais e equipamentos de informática e baterias 
para nobreak.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 01/12/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo e 4490-52 – Equipamentos e 
Material Permanente
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 729380
.

diÁria
.

Portaria Nº 3988/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133981/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl adilToN PErES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Garrafão do Norte
MaTrÍcUla: 999.629
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Garrafão do Norte - Pa
dESTiNo(S): São João de Pirabas/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2021 - 28/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de São João de Pirabas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3989/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135035/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ fErNaNdo fiGUEira coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2868
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Novo Progresso - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2021 - 07/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3991/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135560/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: NiEllY criSTiNE dE carValHo roMEiro alMEida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSoraMENTo JUridico - MP.fG-2
MaTrÍcUla: 999.1962
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 25/11/2021 - 25/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3992/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135607/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2554
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 05/11/2021 - 05/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
 fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3993/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135732/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 19/11/2021 - 28/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das PJ´s de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3995/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135740/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE d aNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 19/11/2021 - 28/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das PJ´s de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3996/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132382/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio GEraldo oliVEira coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SUB-TENENTES) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3319
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2021 - 15/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 729631

Portaria Nº 0557/2021-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 deslocamento no âmbito do expediente nº 135188/2021 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: ciNTia criSTiNa raMoS corrEa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2756
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): curionópolis/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 22/11/2021
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM/Pa , 10 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
outubro de 2021
Portaria Nº 3271/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131349/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Brejo Grande do araguaia/Pa, abel figueiredo/Pa, São do-
mingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 15/10/2021 - 15/10/2021, 19/10/2021 - 
19/10/2021, 22/10/2021 - 22/10/2021, 28/10/2021 - 28/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - Prestar apoio técnico aos PJ´s 
dr. Gilberto lins de Souza filho e dra. daliana Monique Souza Viana.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 05 de outubro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3933/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135025/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: KaTia JordY fiGUEirEdo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.968
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 25/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3937/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135370/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 25/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora diana Barbosa Gomes Braga até o município de cametá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 11 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3938/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134597/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2554
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa, Piçarra/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 25/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 11 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3939/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135529/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 21/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária nos 
cargos da PJ de altamira/Pa, conforme Portaria n. 081/2021-MP/cGMP.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3940/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135202/2021 conforme abaixo relacionado:
 NoME: EdilMa SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.3045
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: anapu - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 09/11/2021 - 12/11/2021, 16/11/2021 - 19/11/2021, 
22/11/2021 - 22/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar auxílio em mutirão 
que será realizado na PJ de Pacajá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 11 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3941/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134891/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: laErcio dE MElo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iV
MaTrÍcUla: 999.340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 09/11/2021 - 10/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Mãe do rio/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3942/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135431/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo aUGUSTo araUJo da coSTa
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1722
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 21/11/2021, 24/11/2021 - 28/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de oriximiná/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3955/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135537/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE liMa da Graca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cP-
cP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2654
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 21/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - auxiliar o corregedor-Geral na 
realização de correição ordinária nos cargos da PJ de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 11 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3980/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135721/2021 conforme abaixo relacionado:
 NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-ins-
titucional
MaTrÍcUla: 999.027
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 18/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s) fiNalidadE: 
reunião de trabalho - Participar, em conjunto com a PGJ, da “reunião or-
dinária do conselho Nacional de Procuradores-Gerais, que acontecerá em 
Brasília/df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3982/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135709/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
carGo/fUNÇÃo: chefe gabinete PGJ
MaTrÍcUla: 999.820
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 18/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, em conjunto com a PGJ, 
da “reunião ordinária do conselho Nacional de Procuradores-Gerais, que 
acontecerá em Brasília/df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3983/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135694/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiEldo rEiS do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-c-iii
MaTrÍcUla: 999.175
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 25/11/2021 - 25/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3985/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132886/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaYara SaNToS NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2021 - 22/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de audiências e sessão do Tribu-
nal do Juri na comarca de Paragominas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3986/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135580/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 21/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária nos 
cargos da PJ de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 729622

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1098/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o n.º 130682/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar o Procurador de Justiça Waldir MaciEira da coSTa filHo a 
gozar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela Portaria nº 3.563/2021-
MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 
0194/2021-MP/SUB-Ji, no período de 07/12/2021 a 05/01/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 04 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1110/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;

coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 105319/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da 
Promotora de Justiça aliNE cUNHa da SilVa, estabelecidas pela Portaria 
nº 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01/02 a 02/03/2021, a contar de 
22/02/2021, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1111/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 133975/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor de 
Justiça JoSiEl GoMES da SilVa, estabelecidas pela Portaria nº 3.562/2020-
MP/PGJ, no período de 29/11 a 28/12/2021, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1112/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 133576/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça SUMaYa SaadY MorHY PErEira, estabelecidas pela 
Portaria nº 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/10/2021, a contar 
de 22/10/2021, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1113/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 133517/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de Justiça 
TÚlio cHaVES NoVaES, estabelecidas pela Portaria nº 1035/2021-MP/
SUB-Ji, no período de 01 a 30/11/2021, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1114/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
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no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 133507/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor de 
Justiça faBiaNo oliVEira GoMES fErNaNdES, estabelecidas pela Portaria nº 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/11/2021, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1115/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 131938/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
carMEN BUrlE da MoTa dE frEiTaS, estabelecidas pela Portaria nº 
0629/2021-MP/SBU-Ji, no período de 29/09 a 12/10/2021, a contar de 
06/10/2021, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1116/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 132900/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
ViViVaNE loBaTo SoBral, estabelecidas pela Portaria nº 1101/2021-MP/SUB-
Ji, no período de 14 a 25/10/2021, a contar de 18/10/2021, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1118/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 133638/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promotora 
de Justiça dUllY SaNaE araÚJo oTaKara, estabelecidas pela Portaria nº 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 27/10 a 25/11/2021, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1120/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 133944/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça darlENE rodriGUES MorEira a 
gozar 20 (vinte) dias restantes de férias, estabelecidas pela Portaria nº 
0390/2021-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 0427/2021-MP/SUB-Ji, no período de 03 a 22/11/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 1121/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 133715/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça fraNcYS lUcY GalHardo do ValE 
a gozar 20 (vinte) dias restantes de férias, estabelecidas pela Portaria 
nº 0615/2021-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
Portaria nº 0727/2021-MP/SUB-Ji, no período de 08 a 27/11/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 729367

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1117/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 133992/2021,
r E S o l V E:
alTErar o 2º período de férias da Promotora de Justiça liliaNE carValHo 
rodriGUES dE oliVEira, estabelecidas pela Portaria nº 3562/2020-MP/
PGJ, de 03/11 a 02/12/2021 para 08/11 a 07/12/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1119/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018, e considerando os termos do requerimento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 133522/2021,
r E S o l V E:
alTErar as férias da Promotora de Justiça ElaiNE carValHo caSTElo 
BraNco, estabelecidas pela Portaria nº 0517/2021-MP/SUB-Ji, de 04/11 a 
03/12/2021 para 17/11 a 16/12/2021.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
 Belém, 10 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 729368

.

.

oUtras MatÉrias
.

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 060/2021-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000165-340/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
Portaria nº 060/2021-MP/11ªPJ/STM
interessados: Prefeitura Municipal de Santarém; Secretaria Municipal de 
infraestrutura de Santarém.
assunto: acompanhar o cumprimento do termo de ajustamento de conduta 
nº 002/2021-MP/11ªPJ/STM, com objetivo de assegurar a acessibilidade às 
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida quanto às edificações, 
os mobiliários, os espaços, calçadas e os equipamentos urbanos do espaço 
público denominado “lago dos Botos”, localizado na Praça do Çairé, Vila de 
alter do chão, município de Santarém/Pa.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 729599
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n.º 017/2021/3ªPJ criminal de Marabá
a 3ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 003668-930/2021 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria nº 017/2021/3ªPJ criminal de Marabá
Envolvido: Município de Marabá e o centro de referência de atendimento 
à Mulher em situação de violência – craM.
assunto: acompanhar a implantação do centro de referência de atendi-
mento à Mulher em situação de violência – craM no município de Marabá.
francisca Paula Morais da Gama - Promotora de Justiça.

Protocolo: 729596
Portaria Nº 0571/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 056/2021/MP/cPPadS, de 
05/11/2021, protocolizado no “SiP” sob nº 16540/2021, em 05/11/2021,
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coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/01/1994,
r E S o l V E:
I - INSTAURAR Sindicância Administrativa Investigatória, objetivando o es-
clarecimento dos fatos.
ii – dESiGNar as servidoras estáveis MariaNa cUNHa oliVEira, rafa-
Ela dE fraNÇa rodriGUES e ElENiSE NEVES TEiXEira, ocupantes do 
cargo de analista Jurídico, para, sob a Presidência da Primeira, comporem 
a Comissão de Sindicância para atuarem neste procedimento.
iii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 17 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 4018/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a necessidade de garantir o funcionamento e o 
atendimento aos objetivos do Grupo de Trabalho em defesa da Saúde – “GT 
Saúde”, instituído pela Portaria nº 5.256/2017- MP/PGJ, de 16/08/2017, 
publicada no d.o.E. de 18/08/2017;
coNSidEraNdo a necessidade de garantir o funcionamento e o 
cumprimento das atribuições do Grupo de Trabalho em defesa da Educação 
(“GT Educação”), reestruturado pela Portaria nº 1.249/2017-MP/PGJ, de 
06/03/2017, publicada no d.o.E. de 23/03/2017;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 205/2021-MP/caodS, de 
05/11/2021, protocolizado no “SiP” sob o nº 16507/2021, em 05/11/2021,
r E S o l V E:
coNVocar os membros abaixo discriminados para, sem prejuízo de suas 
atribuições, participarem de reunião de Trabalho do Grupo de Trabalho 
em defesa da Saúde (“GT Saúde”) e do Grupo de Trabalho em defesa da 
Educação (“GT Educação”), ambas ocorrendo de forma virtual, por meio da 
ferramenta “Teams”, às 9h, nas seguintes datas:
Grupo de Trabalho em defesa da Educação - “GT EdUcaÇÃo”: dia 
12/11/2021.
aliNE JaNUSa TElES MarTiNS;
aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro;
EMÉrio MENdES coSTa;
ÉVEliN STaEViE doS SaNToS;
liliaN NUNES E NUNES;
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa;
MaYaNNa SilVa dE SoUZa QUEiroZ;
NadilSoN PorTilHo GoMES;
PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMacHo;
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME;
ViViaNa doS SaNToS coUTo dElaQUiS PErEZ;
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo;
ElY SoraYa SilVa cÉSar;
carloS EUGÊNio rodriGUES SalGado doS SaNToS - PJ coordenador 
cao dos direitos Sociais
ioNá SilVa dE SoUSa NUNES – PJ auxiliar
MariEla corrEa HaGE – PJ auxiliar
Grupo de Trabalho em defesa da Saúde - “GT SaÚdE”: dia 19/11/2021.
aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro;
daNiEl MoNdEGo fiGUEirEdo;
ElY SoraYa SilVa cEZar;
EMÉrio MENdES coSTa;
ÉriKa MENEZES dE oliVEira;
ÉVEliN STaEViE doS SaNToS;
fáBia dE MElo-foUrNiEr;
fáBia MUSSi dE oliVEira liMa;
GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE;
liliaN NUNES E NUNES;
Maria JoSÉ ViEira dE carValHo cUNHa;
MaYaNNa SilVa dE SoUZa QUEiroZ;
lÍGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira;
NadilSoN PorTilHo GoMES;
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME;
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo;
carloS EUGÊNio rodriGUES SalGado doS SaNToS - PJ coordenador 
cao dos direitos Sociais
ioNá SilVa dE SoUSa NUNES – PJ auxiliar MariEla corrEa HaGE – PJ auxiliar
MariEla corrEa HaGE – PJ auxiliar
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 729718
extrato da recomendação n° 004/2021-3ªPJMaB
o MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, por intermédio das Promotoras de Justi-
ça desta Comarca infra firmada, no uso de suas atribuições legais, com fun-
damento no art. 129, iii da cf/88, art. 8º, § 1º da lei nº 7.347/85, art. 26, i 
da lei nº 8.625/93 e art. 52, Vi, da lei complementar Estadual nº 57/2006; 
torna pública a expedição da recomendação nº 004/2021-3ªPJMaB que se 
encontra à disposição para os interessados, nesta Promotoria de Justiça de 
Marabá, situada na rua das flores, s/n, esquina com rodovia Transamazôni-
ca, agrópolis do incra, Bairro amapá, cEP 68502-290, Marabá/Pa - Telefone 
e fax: (94) 3312-9900 - E-mail: mpmaraba@mppa.mp.br.
referência: Procedimento administrativo: 003450-930/2021
destinatários:
autoridade policial da 21ª Seccional Urbana de Policia civil de Marabá, 
Superintendência regional de Policia civil de Marabá, conselhos Tutelares 

de Marabá e 10ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Marabá
assunto: recomendação ministerial para que as delegacias de Policia civil 
de Marabá observem em todas as lavraturas de auto de apreensão em 
flagrante ou de boletim de ocorrência circunstanciado, os preceitos do ar-
tigo 107 do Eca, no tocante a comunicação da família do apreendido ou à 
pessoa por ela indicada, realizando todas as diligências possíveis para a lo-
calização do responsável legal, inclusive, ir a residência dos genitores/ res-
ponsáveis pelo adolescente, se necessário; apresente o adolescente apre-
endido em condições adequadas e não atentatório a sua honra, imagem e 
dignidade, devidamente vestidos e; apresentem o adolescente apreendido 
com o uso de mascara de proteção, visto que tal exigência resguarda a 
saúde do menor e dos profissionais que realizarão seu atendimento. Na fal-
ta de tal equipamento nas dependências da delegacia, a autoridade policial 
pode, inclusive, acionar a Secretaria Municipal de Saúde para que forneça 
o equipamento de proteção ao adolescente.
Marabá/Pa, em 09.11.2021
fraNciSca PaUla MoraiS da GaMa
Promotora de Justiça, Titular da 3ª PJ criminal de Marabá

Protocolo: 729685
extrato da recomendação n° 005/2021-3ªPJMaB
o MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, por intermédio das Promotoras de Justi-
ça desta Comarca infra firmada, no uso de suas atribuições legais, com fun-
damento no art. 129, iii da cf/88, art. 8º, § 1º da lei nº 7.347/85, art. 26, i 
da lei nº 8.625/93 e art. 52, Vi, da lei complementar Estadual nº 57/2006; 
torna pública a expedição da recomendação nº 005/2021-3ªPJMaB que se 
encontra à disposição para os interessados, nesta Promotoria de Justiça de 
Marabá, situada na rua das flores, s/n, esquina com rodovia Transamazôni-
ca, agrópolis do incra, Bairro amapá, cEP 68502-290, Marabá/Pa - Telefone 
e fax: (94) 3312-9900 - E-mail: mpmaraba@mppa.mp.br.
referência: Procedimento administrativo: 003030-930/2021
destinatários:
Secretaria de Estado de assist ncia Social, Trabalho, Emprego e renda - 
SEaSTEr, Serviço de acolhimento de Mulheres em Situação de Violência 
doméstica de Marabá, conselho Municipal de defesa dos direitos da Mu-
lher de Marabá e conselho Estadual de defesa dos direitos da Mulher da 
Secretaria Estadual de Justiça e direitos Humanos do Pará - SEJUdH
assunto: recomendação ministerial para que a Secretaria Estadual de as-
sistência Social, Trabalho, Emprego e renda do Pará - SEaSTEr elabore 
projeto de acessibilidade para a unidade de ensino que contemple a cons-
trução de rota acessível de forma a integrar todos os ambientes que o 
público-alvo da instituição tem acesso, desde calçada externa, alojamentos 
e brinquedoteca com rampas e/ou rebaixamento de piso onde for necessá-
rio; Substituição de todas as portas que não atenda ao recomendado em 
norma quanto ao vão livre mínimo (em norma 0,80 m); realize projeto e 
execução a fim de tornar a rota de acesso aos dormitórios acessíveis, visto 
que o corredor que conduz a estes não atende ao critério de largura; rea-
lize de projeto e execução para a construção de banheiro acessível, visto 
que nenhum dos existentes é acessível; realize de retelhamento da cober-
tura com a finalidade de eliminar as goteiras existentes e substituição de 
telhas quebradas ou ausentes; realize intervenção UrGENTE na estrutura 
do reservatório elevado com a finalidade de realização de procedimento de 
recuperação da armadura de aço, caso esteja ainda possua condições de 
ser recuperada, em casa contrário que se proceda a demolição e constru-
ção de novo reservatório elevado; proceda a vistoria do local pelo corpo 
de Bombeiros Militar a fim de averiguar situação do sistema de combate 
a incêndio e pânico, bem como expedição de habite-se que não existe e; 
providencie alvará de funcionamento que não existe .
Marabá/Pa, em 16.11.2021
fraNciSca PaUla MoraiS da GaMa
Promotora de Justiça, Titular da 3ª PJ criminal de Marabá

Protocolo: 729703
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 016/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio 
cUlTUral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria 
nº 016/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 19/04/2021 que instaura o 
Procedimento administrativo nº 000061-113/2020 - MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 19.04.2021
objeto: obra irregular executada no conjunto Paumari, bairro Tenoné, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 729737
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 01/2021-MP/1ªPJi.
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pela dra. ociralva de Souza farias Tabosa, Promotora de Justiça, respon-
dendo pela 1ª PJ de itaituba, no bojo do Procedimento administrativo de 
SiMP nº 002185-922/2020, torna pública a presente recomendação, vi-
sando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe pro-
mover. rEcoMENdaÇÃo Nº 01/2021-MP/1ªPJi.
oriGEM: 1ª Promotoria de Justiça de itaituba.
oBJETiVo/fiNalidadE: recomendar ao centro de recuperação regional de 
Itaituba/PA: Que seja efetivada a fiscalização das saídas dos internos autori-
zados ao trabalho externo; Que seja realizada uma frequência, constando os 
horários de saída para o trabalho externo e entrada, após o trabalho externo; 
Que as empresas também realizem as frequência dos trabalhadores, constan-
do os horárias de entrada e a saída do trabalho; Que as frequências sejam 
encaminhadas ao fim de cada mês, para conhecimento do MPE.
dESTiNaTário (S): direção do centro de recuperação regional de itaituba/Pa.
Promotor de Justiça: ociralva de Souza farias Tabosa, respondendo pela 
1ª Promotoria de itaituba/Pa.

Protocolo: 729780
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eXtrato da Portaria N º019/2021-MP/4ªPJiJ
A Promotora de Justiça titular do 4º Cargo da Promotoria de Justiça da Infân-
cia e Juventude de ananindeua, PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo, 
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 as instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de Ananindeua, com sede na 
rodovia Br 316, Km 08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
Portaria N.º019/2021-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000598-450/2021
oBJETo: acompanhar a situação envolvendo a adolescente c.r.M.S.S.

Protocolo: 729778
Portaria iNQUÉrito ciViL 28/2021-MP/5ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, Eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas 
atribuições de defesa do meio ambiente e outros feitos cíveis, vem, no ple-
no uso de suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da consti-
tuição federal de 1988, no art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, no art. 26, 
I, da Lei nº 8.625/1993, no art. 54, I, da Lei Orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará e na resolução nº 007/2019 do colégio dos Procura-
dores de Justiça, instaurar o presente inquérito civil: 003074-025/2021.
iNVESTiGado:EMPrESa MaX doMiNi SErViÇoS PÓSTUMoS lTda.
iNTErESSadoS: MiNiSTÉrio PÚBlico E a colETiVidadE.
oBJETo: apurar os danos ambientais e as responsabilidades eventual-
mente decorrentes dos fatos constantes nos autos de infração aplicados 
à empresa Max domini Serviços Póstumos no ano de 2020 relativos aos 
processos administrativos nº 2020/0000032893 e nº 2020/0000033126.
EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira (5ª Promotora de Justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 729773
extrato de Portaria do inquérito civil nº 000491-151/2021– 
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 inquérito 
civil nº 000491-151/2021.
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 020/2021 – MP/2ªPJ/dPP/Ma
data de instauração: 03/11/2021
Objeto: possíveis irregularidades no âmbito da Secretaria de Estado de 
Educação – SEdUc, com base no relatório de auditoria nº 025/2007, es-
pecificamente com relação ao item 3, que trata da existência de 09 (nove) 
servidores readaptados, cujos laudos médicos já estariam vencidos, os 
quais, contudo, continuariam a atuar nessas condições junto à ouvidoria 
da SEdUc, nãoobstante serem formalmente relotados no Gabinete do Se-
cretário.
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma
investigado: Secretaria de Estado de Educação - SEdUc
Promotor de Justiça: dr. JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS

Protocolo: 729763
xtrato de Portaria do inquérito civil nº 000752-151/2021– 
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 inquérito 
civil nº 000752-151/2021.
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 026/2021 – MP/2ªPJ/dPP/Ma
data de instauração: 09/11/2021
objeto: possíveis irregularidades a uso indevido de dinheiro público por 
parte de parlamentar, para custear despesas com o pagamento de servido-
res lotados em Gabinete da assembleia legislativa do Estado, quando em 
verdade prestam serviço particular ao parlamentar.
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma
investigado: deputado Gustavo Sefer e Nayma carla Pinheiro de Macedo 
Pereira
Promotor de Justiça: dr. JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS

Protocolo: 729769
Portaria iNQUÉrito ciViL 27/2021-MP/5ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, Eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas 
atribuições de defesa do meio ambiente e outros feitos cíveis, vem, no ple-
no uso de suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da consti-
tuição federal de 1988, no art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, no art. 26, 
I, da Lei nº 8.625/1993, no art. 54, I, da Lei Orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará e na resolução nº 007/2019 do colégio dos Procura-
dores de Justiça, instaurar o presente inquérito civil: 003073-025/2021.
iNVESTiGado: VENEZa MÓVEiS iNdÚSTria E coMÉrcio lTda-ME.
iNTErESSadoS: MiNiSTÉrio PÚBlico E a colETiVidadE.
oBJETo: apurar os danos ambientais e as responsabilidades eventualmen-
te decorrentes dos fatos constantes nos autos de infração aplicados À Em-
presa Veneza Móveis indústria e comércio lTda no ano de 2020 referentes 
aos processos nº 2020/0000031268 e nº 2020/0000035511 da SEMaS.
EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira (5ª Promotora de Justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 729752

eXtrato de Portaria
Portaria Nº 009/2021 - 2ªPJcap
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE caPaNEMa, com fundamento no art. 
54, Vi e § 3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração 
do presente Procedimento administrativo nº 001954-029/2021, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na av. 
Barão de capanema, 1188, bairro centro, capanema/Pa.
objetivo: acompanhar as inspeções constantes da recomendação nº 
003/2021-cGMP e adotar as medidas necessárias para solucionar as de-
mandas que surgirão da Escola Municipal de Ensino infantil e fundamental 
Maximiana Menezes.
capanema/Pa, 17 de novembro de 2021.
liGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira
Promotora de Justiça Titular da 2ª PJ de capanema/Pa

Protocolo: 729759
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 017/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio 
cUlTUral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria 
nº 017/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 19/04/2021 que instaura o 
Procedimento administrativo nº 001020-125/2020 - MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 19.04.2021
objeto: análise dos aspectos urbanísticos do processo de desapropriação 
dos imóveis situados na av. Padre Bruno Sechi (antiga rua Yamada), que 
faz parte do Programa “ação Metrópole” do Governo do Estado do Pará, 
para obra de duplicação e prolongamento da referida avenida.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 729742
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 018/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio 
cUlTUral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria 
nº 018/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 19/04/2021 que instaura o 
Procedimento administrativo nº 000066-113/2020 - MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 19.04.2021
Objeto: segurança em edificação. Suposto estalos vindo de fora do Edifício 
Veiga cabral, situado na rua Veiga cabral, nº 603, bairro cidade Velha, 
Belém/Pa, segundo o qual, no dia 14/11/2020,
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 729746
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 019/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio 
cUlTUral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria 
nº 019/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 19/04/2021 que instaura o 
Procedimento administrativo nº 047968-003/2020- MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 19.04.2021
Objeto: ausência de planejamento no trânsito em decorrência da obra na 
av. Bernardo Sayão, perímetro entre as ruas Timbiras e caripunas, bairro 
do Jurunas, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 729747
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 020/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio 
cUlTUral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria 
nº 020/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 19/04/2021 que instaura o 
Procedimento administrativo nº 001129-125/2020 - MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 19.04.2021
objeto: providências em relação a problemas relacionados à construção do 
residencial riacho doce ii, Bairro Guamá, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 729749
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 021/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio 
cUlTUral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a Portaria 
nº 021/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 19/04/2021 que instaura o 
Procedimento administrativo nº 000033-125/2021 - MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 19.04.2021
objeto: o condomínio não atende às normas legais de medidas de segu-
rança contra incêndio e emergência, sito Edifício Príncipe regente, localiza-
do na av. Pedro Miranda, 465, bairro Pedreira, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 729750
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Portaria Nº 4019/2021-MP/PGJ
o Procurador Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo a necessidade de divulgação de informações de interesse 
soletivo ou geral, produzidos ou custodiados pelo MPPa, conforme dispõe o 
art. 8º da lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011;
coNSidEraNdo a necessidade de regulamentação e implementação da 
lei Geral de Proteção de dados Pessoais (lGPd), conforme dispõe o art. 
65, da lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018;
coNSidEraNdo a necessidade de proteção da privacidade e dos dados 
pessoais dos cidadãos atendidos pelo Ministério Público do Estado do Pará;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de criação e colegiado gestor de 
Proteção de dados Pessoais (cGPdP) para ser responsável pelo processo de 
implementação da Lei nº 13.709/2018 no âmbito deste Ministério Público,
r E S o l V E:
art. 1º. instituir o comitê Gestor de Proteção de dados Pessoais do Minis-
tério Púbico do Estado do Pará (cGPdP), vinculado à Procuradoria-Geral de 
Justiça, que será responsável pela avaliação dos mecanismos de tratamen-
to e proteção dos dados existentes e pela proposição de ações voltadas a 
seu aperfeiçoamento, com vistas ao cumprimento das disposições da lei 
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
art. 2º. o comitê será composto pelos representantes, titulares e suplen-
tes, indicados pelas seguintes unidades:
i - Subprocurador-Geral de Justiça, para área técnico-administrativa;
II - Chefia de Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça;
iii- colégio de Procuradores de Justiça;
iV- corregedoria-Geral de Justiça;
V - ouvidoria-Geral do Ministério Público;
Vi – Grupo de atuação Especial de inteligência e Segurança institucional - GSi
Vii - departamento de informática;
Viii - departamento de recursos Humanos;
iX - departamento de administração;
X - comissão de Gestão do Planejamento Estratégico (coGEPE);
• 1º O Comitê será coordenado pelo Subprocurador-Geral de Justiça, para 
área técnico-administrativa e secretariado pelo diretor do departamento 
de informática.
• 2º Os membros do CGPDP não perceberão remuneração e nem acréscimo 
financeiro pelo exercício desta função.
• 3º O Encarregado pelo Tratamento e Proteção de Dados Pessoais poderá 
ser um membro ou servidor do quadro efetivo do MPPa, a ser designado pela 
Procuradoria-Geral de Justiça, a partir da recomendação técnica do cGPdP.
• 4º O Encarregado pelo Tratamento e Proteção de Dados Pessoais inte-
grará o comitê Gestor.
• 5º Poderão ser convidados representantes das demais unidades do Minis-
tério Público para participarem das reuniões do comitê Gestor ou presta-
rem informações para subsidiar a execução dos trabalhos.
art. 3º. São atribuições do cGPdP:
i - avaliar os mecanismos de tratamento e proteção dos dados existentes e 
propor políticas, estratégias e metas para a conformidade do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará (MPPa), com as disposições da lei nº 13.709/2018;
ii - formular princípios e diretrizes para a gestão de dados pessoais e pro-
por sua regulamentação interna;
iii - supervisionar a execução dos planos, dos projetos e das ações apro-
vados para viabilizar a implantação das diretrizes previstas na lei nº 
13.709/2018 no âmbito do MPPA;
iV - prestar orientações sobre o tratamento e a proteção de dados pessoais 
de acordo com as diretrizes estabelecidas na lei nº 13.709/2018 e nas 
normas internas;
V - supervisionar a aplicação da política geral de privacidade e proteção de 
dados pessoais, no âmbito do MPPA;
Vi - monitorar e avaliar o cumprimento da lei nº 13.709/2018; e
VII - promover o intercâmbio de informações sobre a proteção de dados 
pessoais com outros órgãos e instituições.
art. 4º as reuniões do cGPdP serão realizadas na periodicidade, datas e 
horários definidos pelo Coordenador, em comum acordo com os demais 
integrantes, e com a presença da maioria absoluta de seus membros.
art. 5º o controlador, os operadores e o Encarregado de Proteção de dados 
serão designados mediante Portaria da Procuradoria-Geral de Justiça.
art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 16 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 729370
Portaria N.º 3776/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no art. 127, § 2º, da constituição federal, e no 
art. 18, incisos V e Vi, da lei complementar nº 057, de 6 de julho de 2.006, e
coNSidEraNdo os princípios constitucionais consignados no art. 37 da 
constituição federal e no art. 20 da constituição Estadual, em especial o 
da eficiência e economicidade;
coNSidEraNdo a publicação da Portaria nº 2.187/2021-MP/PGJ que 
instituiu a comissão Especial de estudos e análises das atuais medidas de 
contenção, redução e monitoramento de gastos no âmbito do Ministério 
Público; CONSIDERANDO, finalmente, que se faz imprescindível assegurar 
a continuidade dos serviços no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
art. 1º. Esta Portaria estabelece as medidas administrativas de racionalização 
e efetividade do gasto público e cria a comissão Especial de Monitoramento 
e Avaliação de Gastos no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará. Art. 
2º. a antecipação e a prorrogação da jornada de trabalho dos servidores do 
Ministério Público ficam condicionadas às condições a seguir:
i - a solicitação de serviço extraordinário será efetuada previamente pela 

chefia imediata à Subprocuradoria-Geral de Justiça, área Técnico-adminis-
trativa, por meio de ofício, com descrição dos serviços a serem executados 
e circunstâncias e justificativas da necessidade de sua realização fora do 
período de jornada ordinárias;
ii - Excepcionalmente, poderá ser autorizado o pagamento de jornada de 
trabalho extraordinário sem solicitação prévia, para atendimento de situa-
ção emergencial, devidamente justificada pela chefia e sujeita à análise da 
Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa;
iii - a antecipação e prorrogação da jornada de trabalho somente poderão 
ser autorizadas nos casos de comprovada necessidade e para atender a 
situações excepcionais e temporárias;
iV - Na hipótese de ser deferida a realização de horas extraordinárias, estas 
ficam limitadas a quarenta horas por mês. Art. 3º. O Departamento de Recur-
sos Humanos poderá elaborar diagnóstico anual das lotações com o objetivo 
de subsidiar a administração Superior do Ministério Público, quanto ao pos-
sível remanejamento de servidores para atender unidades deficitárias, fim e 
meio, com estrutura mínima de pessoal para o seu funcionamento.
art. 4º. o departamento de administração e o departamento de obras 
e Manutenção, em parceria com a chefia de outras unidades, elaborarão 
estudos, monitorando e apresentando relatórios anuais à Subprocurado-
ria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, visando a redução 
do custo da energia elétrica nos prédios institucionais, inclusive para im-
plantação, gradual, do uso da energia solar fotovoltaica nos prédios do 
Ministério Público, na capital e no interior do Estado.
art. 5º. os prédios do Ministério Público dotados de mais de um elevador 
terão o uso desses equipamentos reduzido a partir das 14h30, mediante a 
permanência em serviço de apenas um elevador;
• 1º. Os equipamentos de climatização deverão ter seu uso racionalizado, 
devendo ser ligados no máximo quinze minutos antes do início do expe-
diente normal e desligados ao final deste ou sempre que o ambiente não 
estiver sendo utilizado.
• 2. As áreas de circulação deverão ter seus equipamentos de climatização des-
ligados durante todo o dia, exceto aquelas que servirem como locais de espera;
• 3º. Os equipamentos de climatização utilizados nos auditórios, nas salas 
de reunião e nos espaços multiuso deverão ser ligados com a antecedência 
mínima necessária à climatização dos ambientes, não podendo ultrapassar 
os sessenta minutos anteriores ao evento, devendo ser desligados logo 
após o seu encerramento;
• 4º. As saídas das unidades evaporadoras não poderão ser obstruídas 
nem ter suas hastes direcionadas manualmente, devendo ser utilizado o 
controle remoto para o monitoramento do fluxo de ar;
• 5º. O sistema de iluminação, os computadores, os estabilizadores e as 
impressoras deverão ser ligados somente no início do expediente e desli-
gados sempre que não seja necessária à sua utilização;
• 6º. A iluminação das áreas de circulação, pátios de estacionamento e 
garagens deverá ser automatizada por sensores de presença, restando 
preservada a segurança física de pessoas e veículos nesses locais;
• 7º. Caberá aos respectivos usuários observar, obrigatoriamente, as dis-
posições quanto ao desligamento dos sistemas de climatização, iluminação 
e equipamentos no final do expediente ou quando estes não estiverem 
sendo utilizados; § 8º. o Serviço de Guarda do Gabinete Militar inspeciona-
rá diariamente os ambientes, a fim de verificar o cumprimento das dispo-
sições quanto ao desligamento dos sistemas de climatização e iluminação 
no final do expediente, desligando-os, se for o caso, e emitindo relatório 
que será encaminhado semanalmente à Subprocuradoria-Geral de Justiça, 
para a área técnico-administrativa.
art. 6º. a comissão de Gestão de contratos, quando da renovação de contra-
tos de natureza continuada e de aluguel de imóveis, buscará junto às contra-
tadas, sempre que possível, a renegociação do preço reajustado, objetivando 
auferir redução do valor e/ou renúncia à aplicação da cláusula de reajuste.
Parágrafo único. os resultados das renegociações deverão ser apresenta-
dos mensalmente à Subprocuradoria-Geral de Justiça, para a área Técni-
co-administrativa.
art. 7º. fica instituída, em caráter permanente, a comissão Especial de 
monitoramento e avaliação de gastos no âmbito do Ministério Público do 
Estado do Pará, com a seguinte composição:
i – Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, 
que a presidirá;
ii – assessoria de Planejamento da Procuradoria-Geral de Justiça;
iii – comissão de controle interno;
iV – departamento financeiro;
V – departamento de administração;
Vi – departamento de recursos Humanos;
Vii – departamento de obras e Manutenção;
Viii – departamento de informática;
iX – departamento Médico-odontológico e;
X – atividade de licitações e contratos
• 1º. A comissão de que trata este artigo deverá se reunir quadrimestralmen-
te para os levantamentos necessários, emissão de relatórios e diagnóstico das 
medidas de efetividade e racionalidade do gasto público ministerial.
• 2º. Os servidores que integrarão a comissão de que trata este artigo e res-
pectivos suplentes serão designados por ato do Procurador-Geral de Justiça.
• 3º. Compete à Comissão Especial de Monitoramento e Avaliação de Gas-
tos do Ministério Público do Estado do Pará:
i - coordenar e supervisionar o cumprimento das medidas administrativas 
e das metas estabelecidas nesta Portaria; ii - requisitar relatórios, plani-
lhas, demonstrativos, entre outros documentos necessários para realiza-
ção do seu mister; e
iii - Propor ao Procurador-Geral de Justiça medidas administrativas que vi-
sem à melhoria e racionalização das rotinas de trabalho, de forma a tornar 
mais eficientes e econômicas as atividades desenvolvidas na Instituição.
art. 8º. Todas as medidas dispostas nesta Portaria estão sujeitas à disponibilidade 
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orçamentária, financeira e fiscal, podendo ser alteradas caso haja mudança de 
cenário que indique a necessidade de readequação das mesmas.
art. 9º. as medidas estabelecidas nesta Portaria deverão ser observadas 
integralmente e de forma imediata por todos os órgãos e unidades 
administrativas do Ministério Público.
art. 10. os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça. 
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 729384
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 037/2021-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de Santarém, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 27º, § 2º, da resolução nº 007/2019-cPJ 1, vem, 
por meio deste edital, cientificar o interessado “ANÔNIMO” e a todos quan-
tos possam interessar, inclusive para efeito de eventual interposição de 
recurso ao conselho Superior do Ministério Público, acerca do arQUiVa-
MENTo do Procedimento Preparatório SiMP nº 011718-031/2018, no qual, 
até a sessão do conselho Superior do Ministério Público-cSMP, que decidirá 
pela homologação ou rejeição da promoção de arquivamento, é possível 
apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos 
do presente procedimento extrajudicial.
Santarém-Pa, 12 de novembro de 2021.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 729400
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 01/2021-MP/4ºPJ criMiNaL de aNaNiNdeUa
a 4ª Promotora de Justiça criminal de ananindeua – Violência doméstica - 
com fundamento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e 
no artigo 12, inciso Xi da rESolUÇÃo Nº 010/2011–cPJ, de 30 de junho dE 
2011, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 005246-
126/2021, que se encontra à disposição na 4ª Promotoria de Justiça criminal 
de ananindeua – Violência doméstica, situada na rodovia Br-316, Km 08, 
s/n, cEP 67030-000, ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3239-4800.
Portaria Nº 01/2021-MP/4ºPJ criMiNal dE aNaNiNdEUa
assunto: deverá ter por objeto – a fiScaliZaÇÃo NoS ESTaBElEciMEN-
ToS PriSioNaiS do MUNicÍPio dE aNaNiNdEUa.
VYllYa coSTa Barra SErENi – Promotora de Justiça

Protocolo: 729415
eXtrato da Portaria Nº 007/2021-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000098-111/2021
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000098-111/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000098-111/2021-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000098-111/2021 com o objetivo de averiguar o eventual cumprimento 
das boas práticas que garantam as condições higiênico-sanitárias na ven-
da/exposição de produtos/alimentos destinados ao consumo humano, nas 
feiras livres de Belém-Pa, tendo em vista a necessidade de garantir segu-
rança alimentar para os consumidores.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 729406
extrato da recomendação Nº 003/2021-MP/PJBN
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Brasil Novo-
Pa, rEcoMENda à PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo e a SEcrE-
Taria MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social que, ProMoVaM, 
cada um dentro de suas atribuições, mas todos em comum objetivo, o 
cumprimento dos art. 22, Vi e Vii; art. 35, V e art. 39 da lei 11.340/2006 
– Lei Maria da Penha, com a finalidade de criar grupos de recuperação e 
reeducação voltados para indiciados/acusados/denunciados de crimes co-
metidos na forma da lei Maria da Penha, que serão encaminhados pelo 
Ministério Público aos respectivos grupos; a Prefeitura de Brasil Novo, com 
apoio dos demais órgãos, sejam promovidos todos os mecanismos com 
vistas à criação dos referidos grupos, a contar do recebimento da pre-
sente recomendação, com elaboração de projetos e o que for pertinente 
à programação, voltada, principalmente, a estimular conscientização dos 
homens, estimulando mudanças culturais, desconstruindo preconceitos e 
promovendo a equidade de gênero.
Brasil Novo/Pa, 12 de novembro de 2021.
alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa
Promotor de Justiça Titular de Brasil Novo/Pa

Protocolo: 729436
a ProMotoria de JUstiÇa do 1ª carGo da ProMotoria de 
JUstiÇa de direitos HUMaNos, coNtroLe eXterNo PoLiciaL 
e triBUNaL do JÚri de aNaNiNdeUa/Pa, doUTora liZETE dE 
liMa NaSciMENTo, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMi-
NiSTraTiVo Nª 000145-441/2021-MP/1º PJdHcEaPTJ, que se encontra á 
disposição no Ministério público de ananindeua.
Portaria de instauração nª 005/2021
data da instauração: 03/11/2021
objeto: Para acompanhar as diligências necessárias referentes ao tomba-
mento do procedimento policial cabível pela Policia Civil, a fim de averiguar 
suposta prática de crime de tortura e maus tratos por agentes prisionais 
contra detentos do cTM-ii.

Protocolo: 729432
Portaria iNQUÉrito ciViL 26/2021-MP/5ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, Eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas 
atribuições de defesa do meio ambiente e outros feitos cíveis, vem, no ple-
no uso de suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da consti-

tuição federal de 1988, no art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, no art. 26, 
I, da Lei nº 8.625/1993, no art. 54, I, da Lei Orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará e na resolução nº 007/2019 do colégio dos Procura-
dores de Justiça, instaurar o presente inquérito civil: 003072-025/2021.
iNVESTiGado: MEMorial ParQUE daS PalMEiraS.
iNTErESSadoS: MiNiSTÉrio PÚBlico E a colETiVidadE.
oBJETo: apurar os danos ambientais e as responsabilidades eventualmen-
te decorrentes dos fatos constantes nos autos de infração aplicados no ano 
de 2020 ao Memorial Parque das Palmeiras referentes aos processos nº 
2020/0000033355 e nº 2020/0000033352 da SEMaS.
EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira (5ª Promotora de Justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 729476
extrato de Publicação da Portaria n.º 021/2021-MP/1ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 1º carGo da ProMoToria dE 
JUSTiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, E 
dE acidENTES dE TraBalHo da caPiTal, dra. Socorro de Maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a Portaria n.º 021/2021-MP/1ªPJdiaT/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
000640-112/2021-MP/1ªPJdiaT/BElÉM-Pa, que se encontra à 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 021/2021
data da instauração: 05/11/2021
objeto: Garantir ao Sr. raiMUNdo NoNaTo aNToNio dE oliVEira, pessoa 
idosa, 73 (setenta e três) anos de idade, paciente do Sistema Único de Saúde – 
SUS (cNS n.º 706800795185029), a realização de coNSUlTa em NEfroloGia, 
conforme documento do SiSrEG sob n.º 382541945, anexado aos autos.
Promotora de Justiça: dra. Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos.

Protocolo: 729445
extrato da Portaria Nº 25/2021-3ªPJsiP
Procedimento administrativo Nº 22/2021
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 22/2021-MP/3ªPJSiP, o qual 
encontra-se à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo nº 22/2021- MP/3ªPJSiP
data da instauração: 28/10/2021.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
Objeto: Acompanhamento da oferta dos serviços educacionais no âmbito 
da E.E.E.M de Tempo integral Profª. Elza de oliveira Maia, Município de 
Santa izabel do Pará.
referência: SiMP 001603-094/2021.
Santa izabel do Pará(Pa), 16 de novembro de 2021.

Protocolo: 729441
Portaria Nº 0572/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês novembro de 2021, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas 
de 27 de outubro de 2021, publicada no site do Ministério Público do 
Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês novembro de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 27 de 
outubro de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º da Portaria nº 3275/2021-MP/
PGJ, de 05/10/2021;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
Portaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional junto 
aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do Estado 
do Pará, no período de 20 e 21/11/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.

aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores

ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa criMiNaL
PerÍodo: 20 e 21/11/2021

Em observância a Resolução nº 006/2019-CPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês novembro de 2021, elaboradas pela coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça cíveis, datada de 27 de outubro de 2021 e 
coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 27 de 
outubro de 2021, ambas publicada no site do Ministério Público do Estado 
do Pará e da Portaria nº 3275/2021-MP/PGJ, de 05/10/2021.
dia 20/11/2021 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
ana luiza Nunes Marinho de araujo (assessora técnica especializada da 
Procuradoria Justiça cível)
Tarcya Karlyan amaral Gomes (assessora técnica especializada da Procu-
radoria Justiça criminal)
dia 21/11/2021 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
ingrid rodrigues Santos (assessora da Procuradoria Justiça cível)
adrianne da costa Guimarães (assessora da Procuradoria de Justiça criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
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 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 17 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 729459
extrato de Publicação da Portaria n.º 020/2021-MP/1ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 1º carGo da ProMoToria dE 
JUSTiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, E 
dE acidENTES dE TraBalHo da caPiTal, dra. Socorro de Maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a Portaria n.º 020/2021-MP/1ªPJdiaT/
BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
000565-112/2021-MP/1ªPJdiaT, que se encontra à 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 020/2021
data da instauração: 03/11/2021
Objeto: Garantir ao Sr. ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, pessoa com defici-
ência, cadeirante, 43 (quarenta e três) anos de idade, paciente do Sistema 
Único de Saúde – SUS (cNS n.º 700102986096518), o fornecimento dos in-
sumos: MaTErial GEral Para cUraTiVo EM EScaraS e de fraldaS adUl-
TaS TaMaNHo “G”, de acordo com laudo médico juntado aos autos.
Promotora de Justiça: dra. Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos.

Protocolo: 729454
eXtrato da Portaria Nº 15/2021-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 
003747-040/2021 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria Nº 15/2021-8ª PJ aGrária
Polo ativo: 8º Promotoria agrária da região de castanhal
Polo Passivo: associação remanescentes da comunidade Quilombola do 
américa - arQUia
Assunto: a fim de acompanhar política de educação quilombola em Bragança.
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça

Protocolo: 729455
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
A Promotora de Justiça titular do 1º Cargo da Promotoria de Justiça da Infân-
cia e Juventude de ananindeua, PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa Mo-
rEira, 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 as instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de Ananindeua, com sede na 
rodovia Br 316, Km 08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
Portaria N.º009/2021/1ªPJiJa/MP
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000338-450/2021
oBJETo: apurar possível violação ao direito individual indisponível de direi-
to a educação e desenvolvimento sadio da adolescente a.c.M.c.

Protocolo: 729508
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº. 01/2021-MPPa/3ªPJ criMiNaL aNaNiNdeUa
a Promotoria de Justiça de ananindeua, com fundamento no artigo 54, Vi 
e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 12, inciso Xi da rESo-
lUÇÃo nº 010/2011–cPJ, de 30 de junho de 2011, torna pública a iNS-
TaUraÇÃo do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo registrado no SiMP sob 
o nº 005273-126/2021, que se encontra à disposição na 3ª Promotoria de 
Justiça criminal de ananindeua, situada na rodovia Br-316, Km 08, s/n, 
cEP 67030-000, ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3239-4829.
Portaria dE iNSTaUraÇÃo Nº 01/2021-MPPa/3ªPJ criminal ananindeua
assunto: Tem como objeto – organizar a realização de inspeções virtuais 
no ano de 2021 no Sistema Prisional da região de ananindeua, em es-
pecífico CTM II e CTCN, vinculada à competência da 3ª Vara Criminal de 
ananindeua.
3º Promotoria de Justiça criminal de ananindeua
Promotora de Justiça Titular: aNa caroliNa VilHENa GoNÇalVES

Protocolo: 729503
eXtrato da Portaria Nº 14/2021-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 
005419-040/2021 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria Nº 14/2021-8ª PJ aGrária
Polo ativo: 8º Promotoria agrária da região de castanhal
Polo Passivo: acampamento Terra cabana
assunto: acompanhar os desdobramentos das ações do GT do 7º cEJUSc 
sobre o caso Terra Cabana e buscar tratar o conflito territorial existente.
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça

Protocolo: 729479
Portaria Nº 0567/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados licença por Motivo de doença 
em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 5.810/1994: 

GEdoc NoME PErÍodo
133807/2021 alEXaNdrE THEo dE alMEida crUZ 27 a 29/10/2021
134027/2021 fEliPE da coSTa GiESTaS 24 a 30/10/2021

134409/2021 MarcoS arNoN diaS da SilVa 28/10/2021
134041/2021 TaTiaNa laGES aliVErTi iSraEl 25/10 a 08/11/2021

 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
Portaria Nº 0568/2021-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 à servidora abaixo discriminada licença-falecimento, com ful-
cro no artigo 72, inciso iii, da lei nº 5.810/1994: 

GEdoc NoME PErÍodo
135713/2021 lUcia da coSTa florENZaNo 18  a 23/10/2021

 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
Portaria Nº 0569/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado licença-paternidade, com fulcro 
no artigo 91 da lei nº 5.810/1994:

GEdoc NoME PErÍodo
134198/2021 JEaN MaTiaS aViZ alVarEZ 28/10 a 16/11/2021

 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: 729538
Portaria Nº 4015/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo o parágrafo único do art. 6º da lei nº 9.160, de 06 de 
janeiro de 2021, lei orçamentária anual do Exercício de 2021, que estabe-
lece que as aberturas de créditos suplementares das dotações orçamentá-
rias dos órgãos dos Poderes Executivo, legislativo, Judiciário, do Ministério 
Público, da defensoria Pública e dos demais órgãos constitucionais inde-
pendentes, referidas neste artigo, serão autorizadas por ato próprio dos 
seus respectivos representantes,
r E S o l V E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais), para atender a programação do orçamento vigente do 
Ministério Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada:

ProG. dE NaTUr.
fT Pi

Valor
TraBalHo da dESP. SoliciT.

     
12101.03.122.1494.8760 339047 .0112 1000208760c 50.000,00

     
ToTal da SUPlEMENTaÇÃo 50.000,00

art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação mencionada no 
art.1º da presente Portaria ocorrerão por conta da anulação parcial das dotações 
consignadas no orçamento vigente do Ministério Público do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no artigo 
anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, o estabeleci-
do no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, conforme discriminação a seguir: 

ProG. dE NaTUr.
fT Pi

Valor
TraBalHo da dESP. SoliciT.

12101.03.091.1494.8758 449051 .0112 10000cNSEMo 50.000,00
     

ToTal do caNcElaMENTo    50.000,00

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, Pará, 16 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 729530
eXtrato da Portaria N º020/2021-MP/4ªPJiJ
A Promotora de Justiça titular do 4º Cargo da Promotoria de Justiça da Infân-
cia e Juventude de ananindeua, PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo, 
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 as instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de Ananindeua, com sede na 
rodovia Br 316, Km 08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
Portaria N.º020/2021-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000646-450/2021
oBJETo: acompanhar a situação envolvendo o adolescente r.J.S.N..

Protocolo: 729531
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
aViso de ratiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de abaetetuba torna público que o Secretário Munici-
pal de Educação cultura e desporto no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto Municipal nº 012, de 04 de fevereiro de 2021 raTificoU o processo 
de diSPENSa Nº 032/2021, cujo objeto é locação de imóvel localizado no 
rio Sapucajuba - igarapé Genipaúba, comunidade São raimundo, no Muni-
cípio de abaetetuba, destinado ao funcionamento da Emeif Bom Pastor, Pelo 
Período de 12 (doze) Meses em favor da Sra. francisca correa Batista, porta-
dor do cPf nº 570.903.512-20, pelo Valor Global de r$ 14.400,00 (quatorze 
mil e quatrocentos reais). Vigência de 12 (doze) meses. Gabinete do Secre-
tário municipal de Educação cultura e desporto, em 04/11/2021. Jefferson 
Felgueiras de carvalho - secretário de educação cultura e desporto.

eXtrato de coNtrato 
dispensa nº 032/2021. Partes: Prefeitura Municipal de abaetetuba/secre-
taria Municipal de educação, cultura e desporto, cNPJ nº 21.763.283/0001-
01. origem: dispensa nº 032/2021. objeto: locação de imóvel localizado no 
rio Sapucajuba - igarapé Genipaúba, comunidade São raimundo, no Muni-
cípio de abaetetuba, destinado ao funcionamento da Emeif Bom Pastor, Pelo 
Período de 12 (doze) Meses. contrato em favor do Sra. francisca correa Ba-
tista, portador do cPf nº 570.903.512-20. contrato nº 2021/199. Valor glo-
bal: r$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Vigência de 12 (doze) 
meses de 05/11/2021 a 05/11/2022. assinatura: 05 de novembro de 2021. 
Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de Educação 
cultura e desporto.

Protocolo: 729847

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtratos de coNtratos 

coNtratos Nº 2021/209, Nº 2021/210 e Nº 2021/211 - oriundos 
do Pe 026.2021/sesMaB/FMs. Processo administrativo nº 089/2021- 
PMa. Modalidade: Pregão Eletrônico - SrP-PMa. objeto: contratação de Em-
presa Especializada no fornecimento de Material Tecnico laboratorial, para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de abaetetuba/Pá. 
coNtrato Nº 2021/209. originário da arP nº 031/2021. contratante: 
Município de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência 
da Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ 12.282.048/0001-19.  contratada: 
ortomedica distibuidora de Produtos ortopedicos e Hospitalares ltda, cNPJ 
n° 14.229.621/0001-56, Valor total de r$ 181.850,42 (cento e oitenta e 
um mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos). Vigência: 
17/11/2021 a 17/05/2022. ord. desp. Maria Francinete carvalho Lobato.
coNtrato Nº 2021/210. originário da arP nº 032/2021. contratante: Mu-
nicípio de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da 
Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ 12.282.048/0001-19.  contratada: ah-
cor comercio de Produtos odontologicos ltda, cNPJ n° 37.556.213/0001-04, 
Valor total de r$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Vigência: 17/11/2021 
a 17/05/2022. ord. desp.: Maria Francinete carvalho Lobato.
coNtrato Nº 2021/211. originário da arP nº 033/2021. contratante: Muni-
cípio de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da Secre-
taria Municipal de Saúde, cnpj 12.282.048/0001-19.  contratada: Paramed distri-
buidora de Medicamentos ltda Epp, cNPJ n° 16.647.278/0001-95, Valor total de 
r$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais). Vigência: 17/11/2021 a 
17/05/2022. ord. desp: Maria Francinete carvalho Lobato.

Protocolo: 729848

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 066/2021

com objeto registro de Preço para futura e eventual aquisição de coMBUs-
tÍVeis, deriVados de PetrÓLeo e GÁs LiQUeFeito de PetrÓLeo 
- GLP, a fim de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Alta-
mira, Secretaria Municipal de Educação de altamira, Secretaria Municipal de 
integração Social de altamira e Secretaria Municipal de Saúde de altamira. 
data de abertura: 01/12/2021 as 10h (horário de Brasília). local de abertura: 
https://licitanet.com.br/ Edital disponível: Site de Prefeitura de altamira - ht-
tps://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa Plataforma do licitanet 
e no setor de licitações - setor de suprimentos e serviços: av. acesso 
dois, 530 Bairro Premem - altamira, Pará. rodolfo regis Nogueira 
cabral, Pregoeiro.

Protocolo: 729849

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELÉM

.

GUarda MUNiciPaL de BeLÉM
coNtrato Nº 16/2021-GMB

eXercÍcio: 2021
objeto: aquisição de Vestimenta, calçados e acessórios” (caneleira e cotoveleira)
de acordo com as condições no Processo nº 305/2021-GMB
Valor: r$ 35.700,00(trinta e cinco mil, setecentos reais)
data da assinatura: 08/11/2021
Vigência: 08/11/2021 a 30/05/2022
dotação orçamentária: 06.122.0003.2060-rEaParElHaMENTo da GUarda 
MUNiciPal
Natureza da despesa: 33903028
fonte do recurso: 2520010500
coNTraTado: coMErcial BraSil dE EPi lTda-EPP
ENdErEÇo da coNTraTada: rua Monte Sião, nº 149 B, Bairro: Serra, cEP: 
30.240-050 – Belo Horizonte/MG
ordeNador: JoeL MoNteiro riBeiro
eXtrato da Portaria Nº 603/2021– GMB/PMB - BeLÉM, 08/11/2021
o iNsPetor GeraL da GUarda MUNiciPaL de BeLÉM, JoeL MoNtei-
ro riBeiro, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem, em espe-
cial pelos decretos nº. 75.004-PMB, de 21 de março de 2013 e decreto nº 
78.881 de 24 de fevereiro de 2014.
resoLVe: designar os servidores MarcoS aNTÔNio doS SaNToS liMa, ma-
trícula 0026069-016 como fiscal e aNa criSTiNa oliVEira da SilVa TaVarES, 
matrícula: nº 0027901-017, como substituta do contrato nº 16/2021-GMB, para 
aquisição de Vestimenta, calçados e acessórios” (caneleira e cotoveleira), con-
vênio 01/18-SEGUP/GMB relativo ao Processo nº 305/2021-GMB.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Protocolo: 729418

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/Fundo Munici-
pal de saúde, coNTraTado: JorGE HENriQUE SaNToS dE SoUSa, cNPJ: 
20.174.278/0001-92, contrato administrativo nº. 303/2021, com o valor to-
tal de r$ 228.405,42; oBJETo: 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 Suprimentos e equipamentos 
de informática e material de expediente, para manutenção das atividades das 
Secretarias e fundos: foNTE dE rEcUrSoS: 2009, 2010, 2019, 2020, 2021, 
2026, 2006, 2007, 3.3.90.30.00, ViGÊNcia doS coNTraToS: 12 meses. 
assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 16/112021 - ordenador de des-
pesas: eLYssoN LeoNarde KLoss- secretário Municipal de saúde.

eLYssoN LeoNarde KLoss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 729854

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 2º Termo aditivo do Pregão Eletrônico nº 9/2019-002. Segundo 
Termo aditivo de contrato nº 0611002-2019. Pregão Eletrônico nº 002/2019. 
objeto: aquisição de Material Técnico Hospitalar as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. contratado: cristalfarma com. rep. imp. Expo. ltda com 
cNPJ nº 05.003.408/0001-30. Vigência: 06 (Seis) Meses. fund. legal: art. 57, § 
1º, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 29/10/2021. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 1408002-2020. inexigibilidade nº 
06/2020-029. objeto: Serviços especializados de exames de imagem, tipo Ul-
trassonografia Morfológica, a usuários do SUS encaminhados pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. contratado: W. i. Serviços Médicos e diagnósticos ltda - Me. 
cNPJ nº 28.067.503/0001-01. Vigência: 04 (quatro) meses. fund. legal: art. 
57, inciso ii da lei nº 8.666/93. ass. 14/06/2021. Francisco Ferreira Freitas 
Neto - Prefeito.
esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 1408002-2020. inexigibilidade nº 
06/2020-029. objeto: Serviços especializados de exames de imagem, tipo Ul-
trassonografia Morfológica, a usuários do SUS encaminhados pela Secretaria 
Municipal de Saúde. contratado: W. i. Serviços Médicos e diagnósticos ltda - 
Me. cNPJ nº 28.067.503/0001-01. Vigência: 04 (quatro) meses. fund. legal: 
art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. ass. 15/10/2021. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito.
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terMos aditiVos da 
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2020-029 

termo aditivo de contrato Nº 1408002-2020. inexigibilidade Nº 06/2020-
029. objeto: Serviços especializados de exames de imagem, tipo Ultrassono-
grafia Morfológica, a usuários do SUS encaminhados pela Secretaria Municipal 
de Saúde. contratado: W. i. Serviços Médicos e diagnósticos ltda - Me cNPJ 
nº 28.067.503/0001-01. Vigência: 04 (quatro) meses. fund. legal: art. 57, 
inciso ii da lEi nº 8.666/93. assinatura: 11/02/2021. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
toMada de PreÇo Nº 005/2021 

o Prefeito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, consi-
derando o julgamento da comissão Permanente de licitação na Tomada de 
Preço nº 005/2021, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada 
Para a execução de obra para ampliação de Unidade de Saúde da família 
Maria rosa Batista de Souza, no Bairro da areia Branca, através da Secretaria 
Municipal de Saúde de capanema/Pa, HoMoloGo seu julgamento à empresa 
M. V. construções civis Eireli cNPJ nº 04.391.110/0001-82com valor global 
r$119.900,00 (cento e dezenove mil e novecentos reais), vencedora do cer-
tame, referente ao objeto da licitação; nos termos de sua proposta, e com 
base no art. 22, inciso ii da lei nº8.666/93. Francisco Ferreira Freitas 
Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 729855

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUrioNÓPoLis
errata de eXtrato de coNtrato

escoLa JK
 coNtrato Nº:  20210269

oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 08/2021 – Lote 01
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada: MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 01 (UMa) ES-
cola coM QUadra PoliESPorTiVa coBErTa, localiZada No MUNicÍPio 
dE cUrioNÓPoliS - Pa.
Valor ToTal: r$7.479.072,74 (SETE MilHÕES, QUaTrocENToS E SETENTa 
E NoVE Mil, SETENTa E doiS rEaiS E SETENTa E QUaTro cENTaVoS)
ViGÊNcia: 30 dE SETEMBro dE 2021 a 30 dE MarÇo dE 2023
daTa da aSSiNaTUra: 30 dE SETEMBro dE 2021
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃodE cUrioNÓPoliS
ErraTa dE EXTraTo dE coNTraTo
EScola riTa liMa
coNtrato Nº: 20210270
oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 08/2021 – Lote 02
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada: caMPiNa ENGENHaria EirEli
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 01 (UMa) ES-
cola coM QUadra PoliESPorTiVa coBErTa, localiZada No MUNicÍPio 
dE cUrioNÓPoliS - Pa
Valor ToTal: r$4.023.170,29 (QUaTro MilHÕES, ViNTE E TrÊS Mil, cEN-
To E SETENTa rEaiS E ViNTE E NoVE cENTaVoS)
ViGÊNcia: 30 dE SETEMBro dE 2021 a 30 dE MarÇo dE 2023
daTa da aSSiNaTUra: 30 dE SETEMBro dE 2021

Protocolo: 729587

secretaria MUNiciPaL de deseNVoLViMeNto 
sociaL de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico Nº 044/2021-tiPo: Menor Preço por 
item-oBJETo: registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas 
para atender aos programas socioassistenciais da Secretaria Municipal de de-
senvolvimento Social-daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 01 de dezembro de 
2021. Hora: 09:00 hs. o edital está disponível aos interessados pelo site 
www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br–17 de 
novembro de 2021–daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 729565

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP/Nº 018/2021PMc 
Tipo: menor preço por item, objeto: registro de preço para eventual contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de refeição (marmitex, prato executivo) 
para atender a prefeitura municipal, secretarias, departamentos e fundos e do 
município de curuçá/pa/Sessão Pública: dia 30/11/2021, às 09:00h.informa-
ções: Edital disponível: https://www.portaldecompraspublicas.com.br https://
www. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ JeFFersoN Ferreira 
de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa.

Protocolo: 729859

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ aÇU
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 046/2021 
objeto: registro de preços para aquisição de 50.837,60 litros combustível 
Óleo diesel S10 para recuperação de 68.657m de Estradas Vicinais sendo: Vi-
cinal ramal liga Pa-242 à Pa-424, com extensão de 18.646m; Vicinal Travessa 
da angulação, com extensão de 9.369m; Vicinal Travessa Pantoja, com ex-
tensão de 6.524m; Vicinal Travessa do 08, com extensão de 9.591m; Vicinal 
Travessa do 32, com extensão de 9.676m; Vicinal Travessa do 16 (São luizi-
nho), com extensão de 14.851m, para atender as necessidades da Secretaria 
de obras do Município de igarapé-açu, conforme convênio nº 085/2021, que 
entre si celebram a Secretaria de Estado de Transportes - SETraN e a Pre-
feitura Municipal de igarapé-açu. data da abertura: 01/12/2021 ás 09:00h 
e a integra do edital poderá ser obtida nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.
prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. 
robson raphael oliveira de andrade - Pregoeiro.

Protocolo: 729861

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 077/2021-Pe-srP
a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oB-
JETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E 
corrETiVa dE MoToBoMBaS SUBMErSaS, BEM coMo a aQUiSiÇÃo dE 
BoMBaS SUBMErSaS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS, E SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E cor-
rETiVa dE GEradorES dE ENErGia Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E SaNEaMENTo do MUNicÍPio dE iPi-
XUNa do Pará. a abertura será no dia 01/12/2021, às 09:00 horas www.
portaldecompraspublicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopa-
ra.pa.gov.br.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 079/2021-Pe-srP
a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oB-
JETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ca-
MiNHoNETE 0KM, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE iPiXUNa do Pará. a abertura será no dia 01/12/2021, às 14:00 
horas www.portaldecompraspublicas.com.br, informações e-mail: licitacao@
ipixunadopara.pa.gov.br.

Protocolo: 729863

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 080/2021-Pe

Processo adMiNistratiVo Nº 108/2021
objeto: aquisição de 04 caminhões compactadores e coletores de lixo para 
atender as necessidades da Secretária Municipal de infraestrutura do Municí-
pio de itaituba. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 30/11/2021, 
as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localiza-
da na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaitu-
ba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 729864

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 23.095/2021-PMM

Modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 057/2021-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço Global. data da Sessão: 06/dez/2021 - 09:00h (horário local). ob-
jeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS 
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oBraS dE coNSTrUÇÃo da EScola do aUTiSTa, No Bairro NoVo Hori-
ZoNTE, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Salário Educação e Erário 
Municipal - integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova 
Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@
maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/
Marabá. Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 729883
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 083/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 15.070/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE forMUla Para aliMENTaÇÃo ENTE-
ral oU oral Para aTENdiMENTo do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE 
MaraBá. onde se sagraram vencedoras as empresas: f cardoSo E cia 
lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 04.949.905/0001-63, vencedora dos itens: 
27, 29, 32, 41, 46 e 48, perfazendo o valor total de: r$ 529.462,50 (Qui-
nhentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos), diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli, inscrita no cNPJ 
sob Nº 11.888.791/0001-54, vencedora dos itens: 05, 06, 17, 24, 28, 30 e 
49 perfazendo o valor total de: r$ 113.589,85 (cento e treze mil, quinhentos 
e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), NUTriXX SUPlEMENToS 
aliMENTarES lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 12.401.269/0001-69, vencedora 
dos itens: 03, 08 e 23 perfazendo o valor total de: r$ 171.295,00 (cento e 
setenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais), MEdic-PHarMa dro-
Garia lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 13.867.682/0001-86, vencedora dos 
itens: 01, 14, 15, 38, 40 e 42 perfazendo o valor total de: r$ 159.135,00 
(cento e cinquenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais), B l cardoSo 
EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 21.544.918/0001-71, vencedora dos itens: 
18 e 25 perfazendo o valor total de: r$ 223.215,00 (duzentos e vinte e três 
mil, duzentos e quinze reais), diSTriBUidora HoSPiTalar raMoS E MEN-
doNca lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 27.117.540/0001-06, vencedora dos 
itens: 02, 04, 09, 16, 20, 21, 31, 33, 36, 39 e 43 perfazendo o valor total 
de: r$ 98.899,86 (Noventa e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e 
oitenta e seis centavos), laViE HoSPiTalar EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 
37.626.154/0001-01, vencedora dos itens: 10, 11, 12, 13, 19, 22, 26, 34, 
35, 37 e 47 perfazendo o valor total de: r$ 105.230,59 (cento e cinco mil, 
duzentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos),  pelo que HoMoloGo 
o resultado final. UASG: 927495. Marabá 11/11/2021 - Valmir silva Mou-
ra - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 729884

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 125/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 24.121/2021-PMM, Tipo: Menor preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 02/12/2021. Horário: 09:00 
(horário local do município de Marabá/Pa). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS Para MaNUTENÇÃo doS 
aNiMaiS aPrEENdidoS QUE NEcESSiTaM dE alGUM TraTaMENTo No 
cENTro ZooNoSES. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.
gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto fro-
ta, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 17/11/2021.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 130/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 25.546/2021-PMM, Tipo: Menor preço por lote. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. UaSG: 927495. data do certame: 02/12/2021. 
Horário: 09:00 (horário local do município de Marabá/Pa). objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SEGUro Para coBErTUra ToTal 
coNTra SiNiSTroS daS aMBUlaNciaS UTiliZadaS PElo SErViÇo dE 
aTENciMENTo MÓVEl dE UrGÊNcia - SaMU 192 - PErTENcENTE a SEcrE-
Taria MUNiciPal dE SaUdE dE MaraBá. Íntegra do Edital no site: https://
www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto 
frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bair-
ro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 17/11/2021.

MaUricio carVaLHo casteLo BraNco
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 729885

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto - 1º TErMo dE aPoSTila-
MENTo Para o 1º rEaJUSTaMENTo ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 
232/2020-SEVoP/PMM. ProcESSo liciTaTÓrio Nº 1.387/2020/PMM - 
coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 003/2020/cEl/SEVoP/PMM. oBJETo: coN-

TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para SErViÇoS dE drENaGEM 
E PaViMENTaÇÃo EM rUaS doS BairroS folHa 25, folHa 27, folHa 33, 
SÃo fÉliX E Morada NoVa, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa (loTE 01-c). o 
Valor do 1º rEaJUSTaMENTo GloBal a SEr aPlicado SoBrE o Saldo 
dE coNTraTo É dE r$ 591.927,95. o Valor aTUliZado do rEfErido 
coNTraTo, aPÓS o PriMEiro rEaJUSTaMENTo É dE r$ 13.462.070,03.  
Empresa: coNSTrUfoX coNSTrUÇÕES E iNcorPoraÇÕES lTda, cNPJ Nº 
22.929.707/0001-10.  assinatura: 16/11/2021, Marabá/Pa.

Secretaria de Viação e obras Públicas
FÁBio cardoso Moreira

Secretário
Protocolo: 729886

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 438/2021/seVoP 
Processo administrativo nº 12.286/2020-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade coNcorrÊNcia (srP) Nº 017/2020-ceL/seVoP/PMM, 
objeto: coNTraTaÇÃo doS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo rEParoS iNSTa-
laÇÃo dE SUBESTaÇÕES TrifáSicaS coM EXTENSÃo dE rEdE dE diSTri-
BUiÇÃo dE alTa TENSÃo doS PrÉdioS PÚBlicoS (EScolaS, crEcHES, 
PoSTo dE SaÚdE, SEcrETariaS E ETc) Na ZoNa UrBaNa E rUral do 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Viação e obras Públicas - SEVoP. Empresa: airES arQUiTETU-
ra E ENGENHaria ElÉTrica lTda. cNPJ: 03.272.575/0001-51; Valor r$ 
84.669,86 (oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta 
e seis centavos), assinatura 16/11/2021 Vigência: 31/12/2021. Fábio car-
doso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 729888

coNtrato adMiNistratiVo Nº 468/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.709/2021-PMM, autuado na modali-
dade Pregão eletrônico (srP) Nº 106/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de materiais para funcionamento da agência Transfusional do 
Hospital Materno infantil - HMi. Empresa: aMaZoN MEdical carE EirEli, 
inscrita no cNPJ sob n° 29.187.032/0001-20, Valor r$ 14.600,00 (Quatorze 
mil, seiscentos reais). dotação orçamentária: 10 302 0084 2.062 atenção 
Média e alta complexidade - Mac/SiH Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo.  daTa da aSSiNaTUra: 16 de novembro de 2021. 
Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 467/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.709/2021-PMM, autuado na modali-
dade Pregão eletrônico (srP) Nº 106/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de materiais para funcionamento da agência Transfusional do 
Hospital Materno infantil - HMi. Empresa: Jr coM E rEPrES coMErciaiS 
EirEli, inscrita no cNPJ sob n° 31.552.809/0001-82, Valor: r$ 20.885,00 
(Vinte mil, oitocentos e oitenta e cinco reais). dotação orçamentária: 10 302 
0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH Elemento de des-
pesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo.  daTa da aSSiNaTUra: 12 de 
novembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde 
de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 466/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 19.194/2021-PMM, autuado na modali-
dade Pregão eletrônico (srP) Nº 104/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de insumos para realização de testes imunohematológicos 
com cessão em regime de comodato de equipamentos (centrífuga, incubado-
ra, pipetador e outros) a fim de suprir as necessidades da Agência Transfusio-
nal do Hospital Materno infantil. Empresa: EXPaNSao diaGNoSTicoS lTda, 
inscrita no cNPJ sob n° 04.365.798/0001-26, Valor: r$ 2.813,49 (dois mil, 
oitocentos e treze reais e quarenta e nove reais). dotação orçamentária: 10 
302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH Elemento de 
despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo.  daTa da aSSiNaTUra: 12 de 
novembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde 
de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 473/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.028/2021-PMM, autuado na modalida-
de Pregão eletrônico (srP) Nº 107/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: 
aquisição de alimentos estocáveis para atender a demanda da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Marabá/Pa.  Empresa: Jr coM. E rEPrES. coMErciaiS 
EirEli, inscrita no cNPJ sob n° 31.552.803/0001-82, Valor: r$ 199.465,84 
(cento e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta 
e quatro centavos). dotação orçamentária: 10 122 0001 2.047 Manutenção 
Secretaria Municipal de Saúde - SEdE, 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexida-
de - MAC/SIH, 10 305 0085 2.065 Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 
10 305 0082 2.066 Manutenção ações Saúde Trabalhador - cErEST, Elemen-
to de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo  daTa da aSSiNaTUra: 
12 de novembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário Municipal de 
saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato N° 464/2021-FMs 
Processo administrativo nº 11.530/2021-PMM, autuado na moda-
lidade Pregão eletrônico (srP) Nº 077/2021-cPL/PMM. objeto do 
Contrato: contratação de fornecimento de serviços de buffet para atender 
a Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas. Empresa: 
dEliciaS & SaBorES lTda, inscrita no cNPJ sob nº 29.490.960/0001-69, 
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Valor: r$ 37.329,50 (trinta e sete mil, trezentos e vinte e nove e cinquenta 
centavos). dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexi-
dade - MAC/SIH, 10 305 0085 2.065 Atenção Vigilância e Saúde Epidemio-
lógica, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da 
aSSiNaTUra: 11 de novembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato N° 459/2021-FMs 
Processo administração nº 15.068/2021-PMM, autuado na modali-
dade PreGÃo eLetroNica Nº 084/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de material médico hospitalar e fios de sutura para atender 
o fundo Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: MEdilar iMPorTa-
ÇÃo E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS MÉdico HoSPiTalarES S/a, cNPJ nº 
07.752.236/0001-23, Valor r$ 279.660,00 (duzentos e setenta e nove mil, 
seiscentos e sessenta reais). dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 
Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 301 0082 2.057 Manutenção 
Programa Saúde Prisional - PNaiSP, 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento 
Móvel Urgente - SaMU, 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexi-
dade - MAC/SIH, 10 305 0085 2.065 Atenção Vigilância e Saúde Epidemio-
lógica, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo.  daTa da 
aSSiNaTUra: 11 de novembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato N° 463/2021-FMs 
Processo administração nº 17.936/2020/PMM, autuado na modali-
dade PreGÃo eLetroNica Nº 132/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de repro-
grafia e encadernação de documentos. Empresa: R. E. ROCHA COMERCIO 
E SErVicoS lTda, cNPJ nº 07.984.683/0001-08, Valor: r$ 8.750,00 (oito 
mil e setecentos e cinquenta reais). dotações orçamentárias:  10 122 0001 
2.047 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, 10.301.0082.2.51 - 
Programa de atenção Básica, 10.302.0084.2.062 - atenção de Média e alta 
Complexidade, 305 0085 2.065 Atenção em Vigilância e Saúde Epidem, Ele-
mento de despesa: 33.90.39-00- outros Serviços Pessoas Jurídicas. daTa da 
aSSiNaTUra: 09 de novembro de 2021. Valmir silva Moura - secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

coNtrato N° 456/2021-FMs 
Processo administração nº 15.068/2021-PMM, autuado na modali-
dade PreGÃo eLetroNica Nº 084/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: aquisição de material médico hospitalar e fios de sutura para atender o 
fundo Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: f cardoSo E cia lTda, 
cNPJ nº 04.949.905/0001-63, Valor r$ 141.300,00 (cento e quarenta e um 
mil, trezentos reais). dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa 
atenção Básica de Saúde - PaB, 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de 
consumo.  daTa da aSSiNaTUra: 10 de novembro de 2021. 
Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato N° 458/2021-FMs 
Processo administração nº 15.068/2021-PMM, autuado na modali-
dade PreGÃo eLetroNica Nº 084/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de material médico hospitalar e fios de sutura para atender o 
fundo Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: MEdical lifE coMErcio 
EirEli, cNPJ nº 14.425.382/0001-00, Valor r$ 44.250,00 (Quarenta e quatro 
mil, duzentos e cinquenta reais). dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 
Programa atenção Básica de Saúde - PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo.  daTa da aSSiNaTUra: 08 de novembro de 2021. Valmir 
silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 729889

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 23.999/2021-PMM 

Modalidade coNcorrÊNcia (srP) Nº 016/2021-ceL/seVoP/PMM 
- Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 21/dez/2021 - 09:00h (horá-
rio local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para ElaBoraÇÃo dE ProJEToS BáSicoS 
E EXEcUTiVoS, coNTrolE E acoMPaNHaMENTo dE oBraS PÚBlicaS, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recur-
sos: Erário Municipal - integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/
PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 
5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: 
sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da 
Transparência/Marabá. Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/
seVoP/PMM.

Protocolo: 729890

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo

O Pregoeiro torna pública a retificação do aviso de realização do PREGÃO 
eLetrÔNico Nº 120/2021-cPL/PMM, ProcESSo Nº 24.018/2021-PMM, 
publicado no Diário Oficial do Estado - IOEPA N° 34.768, Página 144, Proto-
colo: 729188 e no Jornal da amazônia; parte GEraiS; Página 4 - circulados 
em 17/11/2021. oNde se LÊ: data do certame: 30/11/2021, Leia-se: 
data do certame: 01/12/2021. Permanecem inalteradas e válidas as demais 
informações publicadas anteriormente. Marabá (Pa), 17/11/2021.

raPHaeL cota dias
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 729891

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de NoVo rePartiMeNto
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20213824. oriGEM: PrEGÃo Nº 9/2021-030SMSS. coN-
TraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE. coNTraTada: c SoarES PErEi-
ra EirEli. oBJETo: contratação de empresa visando a futura aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS E MaQUiNarioS ESPEcÍficoS dE laVaNdEria HoSPiTa-
lar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Sane-
amento de Novo Repartimento - Pará, conforme especificações, quantitativos 
e demais condições estabelecidas no Termo de referência, e demais exigên-
cias estabelecidas neste edital e seus anexos. Valor ToTal: r$ 190.000,00 
(cento e noventa mil reais). ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 ati-
vidade 5016.101220012.2.040 Gestão da Secretaria de Saúde, Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 
4.4.90.52.34, no valor de r$ 190.000,00. ViGÊNcia: 11 de Novembro de 
2021 a 31 de dezembro de 2021. daTa da aSSiNaTUra: 11 de Novembro 
de 2021.

Protocolo: 729894

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetroNico N° 054/2021

o Prefeito Municipal de Pacajá, exmo. sr. aNdrÉ rios de reZeNde, 
torna público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório 
P.E N° 054/2021.
oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo À fUTUra E EVENTUal coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESaS Para aQUiSiÇÃo dE TiNTaS E MaTEriaiS dE PiNTU-
ra dESTiNado ao aTENdiMENTo dE dEMaNdaS da PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE PacaJá E SUaS SEcrETariaS.
eMPresa VeNcedora:
1º ceNtro eLetrico Ltda c.N.P.J. Nº 30.590.099/0001-90
Valor contratado r$ 262.275,20 (duzentos e Sessenta e dois mil, duzentos e 
setenta e cinco reais e vinte entavos).
2º d e Macedo PoNtes eireLi c.N.P.J. Nº  40.284.701/0001-14 valor con-
tratado r$ 414.596,05 (Quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e 
seis reais e cinco centavos).

Pacajá/Pa, 16 de Novembro de 2021.
aNdrÉ rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal dE PacaJá/Pa
Protocolo: 729898

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetroNico N° 053/2021

o SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE dE PacaJá, EXMo. Sr. BrUNo daN-
GlarES araÚJo SoUZa, TorNa PÚBlico o aViSo dE HoMoloGaÇÃo rE-
fErENTE ao ProcESSo liciTaTÓrio P.E N° 053/2021.
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica do raMo PErTiNENTE Para 
aQUiSiÇÃo dE aMBUlÂNcia TiPo a -SiMPlES rEMoÇÃo TiPo PicK-UP 
4X4 ? ProPoSTa EMENda ParlaMENTar Nº 11664.446000/1210-06, Para 
aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE Paca-
Já-Pa.
eMPresa VeNcedora:
1º cUSToMiZar coMErcio E locacao dE VEicUloS ESPEciaiS lTda -  
c.N.P.J. Nº 07.975.278/0001-23
Valor coNTraTado r$ 249.000,00 (dUZENToS E QUarENTa E NoVE Mil 
rEaiS).

PacaJá/Pa, 16 dE NoVEMBro dE 2021.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE.
Protocolo: 729899

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo srP N° 059/2021, Na ForMa eLetrÔNica

o FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL, torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na seguinte moda-
lidade e características:
ModaLidade: PrEGÃo SrP N° 059/2021, Na forMa ElETrÔNica.
tiPo: MENor PrEÇo Por iTEM.
rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo À fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE cESTaS BáSicaS, dESTi-
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Nado ao aTENdiMENTo dE dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE aS-
SiSTÊNcia Social dE Pacajá
aBertUra das ProPostas e sessÃo de disPUta: dia 02 de dezem-
bro de 2021, às 09h00Min.
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do TcM/Pa, 
no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de licitações do 
Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo 
e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
sisteMa eLetrÔNico: LicitaNet.

Pacajá/Pa, 16 de novembro de 2021.
aNdre rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 729895

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo srP N° 057/2021, Na ForMa eLetrÔNica
o MUNiciPio de PacaJÁ, torna público e para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar licitação, na seguinte modalidade e características:
ModaLidade: PrEGÃo SrP N° 057/2021, Na forMa ElETrÔNica.
tiPo: MENor PrEÇo Por iTEM.
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa, coM o oBJETiVo dE forMar SiS-
TEMa dE rEGiSTro dE PrEÇoS, Para forNEciMENTo dE MaTErial PEr-
MaNENTE, ElETrodoMÉSTicoS diVErSoS E MoBiliário EM GEral dES-
TiNadoS ao aTENdiMENTo À dEMaNda da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
PacaJá E SUaS SEcrETariaS.
aBertUra das ProPostas e sessÃo de disPUta: dia 01 de dezem-
bro de 2021, às 09h00Min.
ForMaLiZaÇÃo de coNsULtas: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do TcM/Pa, 
no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de licitações do 
Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação pelo 
e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
sisteMa eLetrÔNico: LicitaNet.

Pacajá/Pa, 16 de novembro de 2021.
aNdre rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 729897

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00061
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
coM cota reserVada Para Mes e ePPs. 

Objeto: Contratação de empresa para confecção de material tipográfico, ob-
jetivando atender a Secretaria Municipal de assistência Social. data de aber-
tura: 06/12/2021 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:18/11/2021. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria 
n° 060/2021-GPP.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00069 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos  
coM cota reserVada Para Mes e ePPs. 

objeto: aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis des-
tinados a atender aos Programas de alimentação Escolar (PNaE), de Jovens 
e adultos (EJa) e alimentação Escolar indígena (PNai), Ensino de Tempo in-
tegral e centros Municipais de Educação infantil deste Município. data de 
abertura: 02/12/2021 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:18/11/2021. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria 
n° 060/2021-GPP.

Protocolo: 729901

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20186021. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55 contratado: Nobe Software 
de Gestão integrada ltda, inscrito(a) no cNPJ 14.108.730/0001-15. objeto do 
contrato: locação, implantação e conversão de Softwares de Gestão Tributária 
Municipal alteração: alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato ori-
ginal, nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 Vigência 08 de Novembro de 

2021 até 07 de novembro de 2022. data de assinatura 29 de outubro de 2021. 
dotação orçamentária: 16.01.04.122.0052.2.050.3.3.90.39.00.1001. ordena-
dor responsável: Leila raquel Possimoser Prefeita Municipal.
esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20210202. contratante: fundo 
Municipal de Educação, cNPJ-Mf, Nº 28.558.407/0001-58 contratado: V S 
Serviços de locações Eireli sob o nº cNPJ 36.908.164/0001-69. objeto: con-
tratação de Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos alunos da rede 
Publica de Ensino do Município. alteração: acréscimo de quantidade nos ter-
mos permitidos pela do contrato original, nos termos da lei 8.666/93 assim 
o valor contractual sofrerá a partir da assinatura do presente termo aditivo 
em decorrência do acréscimo de quantidade, sofrerá aumento no valor total. 
assim, o valor do contrato e do primeiro termo aditivo que era de 580.609,15 
(quinhentos e oitenta mil seiscentos e nove reais e quinze centavos), sofrerá 
acréscimo em valor de r$ 8.839,60 (oito mil oitocentos e trinta e nove re-
ais e sessenta centavos). assim o valor total do contrato passa a ser de r$ 
589.448,75 (quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito 
reais e setenta e cinco centavos). data de assinatura 19 de outubro de 2021. 
ordenador responsável: ana Patrícia Galucio sousa sec de educação.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20210077. contratante: Prefeitura 
Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55.  contratado: Barros e rocha 
ltda, inscrita no cNPJ (Mf) 14.677.390/0001-43. objeto do contrato: aquisi-
ção de Materiais de construção, Elétricos e ferramentais, Para atender a de-
manda da Prefeitura Municipal de Placas. alteração: acréscimo de quantidade 
nos termos permitidos pela do contrato original, nos termos da lei 8.666/93, 
o valor contractual sofrerá a partir da assinatura do presente termo aditivo em 
decorrência do acréscimo de quantidade. assim, o valor do contrato que era 
de r$ 319.204,60 (trezentos e dezenove mil duzentos e quarto reais e ses-
senta centavos) sofrerá acréscimo em valor de r$ 69.646,55(sessenta e nove 
mil seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). assim o 
valor total do contrato passa a ser de r$ 388.851,15 (trezentos e oitenta e 
oito mil oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos). data de assina-
tura 14 de outubro de 2021. Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210221; oriGeM: disPeNsa 034/2021 contratante: 
Fundo Municipal de educação, cnpj-Mf, Nº 28.558.407/0001-58 contrata-
da (o) Jeovane Jose Jurastih cpf: 442.224.672-00 objeto: locação do imóvel 
localizado na av Muiraquitã, S/N Vila aparecida, no Município de Placas - Pará 
destinado ao funcionamento de duas Salas de aula na Vila aparecida lote 
10.Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Vigência:21 de 
outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 21 de outu-
bro de 2021. ana Patrícia Galucio sousa - sec de educaçao.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021 

a Prefeitura Municipal de Placas através do Fundo Municipal de educação 
cNPJ 28.558.407/0001-58 torna público que conforme processo administra-
tivo 117/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 038/2021, e nos termos 
da legislação vigente, foi homologado seu resultado no dia 17/11/2021, pela 
Secretaria de Educação, ana Patrícia Galucio. objeto: registro de Preço para 
futura e eventual aquisição computadores e Material de informática para 
atender as demandas da Sec. Mun. de Educaçao. Vencedora total: f.M Silva 
dos Santos comercio Eireli - Me cnpj: 33.389.117/0001-68. ana Patrícia 
Galucio - secretaria de educaçao.

Protocolo: 729902

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-054 PMrP
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente da Prefeitura Municipal de rondon do Pará, Sr(a). adriaNa aN-
dradE oliVEira HoMoloGa a adjudicação referente ao Pregão Eletrôni-
co nº 9/2021-054 PMrP e torna público para o conhecimento dos interes-
sados o resultado de licitação em referência em favor da(s) empresa(s): 
dElTa MáQUiNaS lTda EirEli cNPJ: 04.550.434/0001-16 no valor total 
de r$ 1.150.000,00 / f S BorGES coMErcio E iNdUSTria lTda cNPJ: 
29.347.851/0001-97 no valor total de r$ 281.600,00 data da Homologação: 
17/11/2021. os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.

adriaNa aNdrade oLiVeira
Prefeita Municipal

Protocolo: 729903

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari
eXtrato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-010
oBJeto: contratação de Empresa Especializada para aquisição de materiais 
permanentes para atender o Projeto “diagnosticar para Transformar” (iTENS 
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fracaSSadoS), do fundo Municipal da criança e do adolescente - convênio 
firmado com ITAÚ SOCIAL, de acordo com a Resolução nº 02 de 13 de Julho 
de 2020, em atendimento das necessidades do fundo Municipal da criança 
e adolescente do Município de Santa cruz do arari. EMPrESa VENcEdora: 
PUBlic SHoP ElETro ElETroNicoS EirEli, 34.354.190/0001-67- itens 11; 
Valor: r$. 5.820,00 (cinco Mil oitocentos e Vinte reais). data da adjudica-
ção: 08/11/2021. data da Homologação: 08/11/2021.

iteNs desertos
PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-010

oBJeto: contratação de Empresa Especializada para aquisição de materiais 
permanentes para atender o Projeto “diagnosticar para Transformar” (iTENS 
fracaSSadoS), do fundo Municipal da criança e do adolescente - convênio 
firmado com ITAÚ SOCIAL, de acordo com a Resolução nº 02 de 13 de Julho 
de 2020, em atendimento das necessidades do fundo Municipal da criança 
e adolescente do Município de Santa cruz do arari. iTENS dESErToS: 01-
10;12-18

Santa cruz do arari (Pa), 16 de novembro de 2021.
NicoLaU eUrÍPedes BeLtrÃo PaMPLoNa

Prefeito Municipal.
Protocolo: 729905

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 191/2021-seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear o servidor abaixo designado como agente fiscalizadora dos 
contratos do Pregão Eletrônico Nº 030/2021 e Processo administrativo Nº 
073/2021, que trata da aquisição de Medicamentos Hospitalares Para aten-
ção Básica e divisão Técnica (Programa de Saúde Mental, Hiperdia, Saúde da 
Mulher), caps ad e cta/Sae da Secretaria Municipal de Saúde. ivanildo da 
Silva floripes - Matrícula 59457, cPf nº 776.255.442-49 e rG: 4341594-Pc/
Pa, Servidor da SEMSa; João carlos Henrique da costa - Matrícula 87404, 
cPf nº 811.614.762-53 e rG: 5788232 SSP/Pa, Servidor da SEMSa; Marli 
Sarmento da Silva carmo - Matrícula 30798, cPf nº 669.977.202-34 e rG: 
3728043, Servidora da SEMSa; fabrício Silva Sousa - Matrícula 54250, cPf 
nº 728.628.492-97 e rG: 422924, Servidor da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. as 
disposições em contrário e a Portaria 095/2021 que foi publicada no diário 
oficial - edição do dia 13/07/2021, Nº 34.637 e Protocolo: 679297, Pá-
GiNa 132 está rEVoGada para todos os seus efeitos legais. registre-se, 
publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 17 de novembro de 
2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/
decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 729916

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210373 - diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº dl026/2021 - contra-
tante PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: dElda 
MaQUiNaS lTda - objeto: rEMaNEcENTE do coNVENio Nº 04/2021-SEdaP, 
ProcESSo Nº 2021/397106, ENTrE a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo 
aGroPEcUário E da PESca-SEdaP E o MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiN-
GU, aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS Para oBraS E SErViÇoS dE ENGE-
NHaria, aTENdENdo a SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E TraSPorTE 
- SEMoB. Vigência: 11/11/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 850.000,00 
(oitocentos e cinquenta mil reais) - data da assinatura: 11/11/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 729919

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210374 - diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº dl026/2021 - con-
tratante PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
TracSUl EQUiPaMENToS lTda - objeto: rEMaNEcENTE do coNVENio Nº 
04/2021-SEdaP, ProcESSo Nº 2021/397106, ENTrE a SEcrETaria dE dE-
SENVolViMENTo aGroPEcUário E da PESca-SEdaP E o MUNicÍPio dE 

SÃo fÉliX do XiNGU, aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS Para oBraS E SEr-
ViÇoS dE ENGENHaria, aTENdENdo a SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS 
E TraSPorTE - SEMoB. Vigência: 11/11/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: 
r$ 900.000,00 (novecentos mil reais) - data da assinatura: 11/11/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 729920
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

terMo de ratiFicaÇÃo de 
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-017

o ordenador de despesas  da(o) PreFeitUra MUNiciPaL de soUre, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
e de acordo com o que determina o art. 26 da lei nº 8.666/93, e considerando 
o que consta do processo administrativo que trata da contratação do favore-
cido riVaildo da SilVa SaNTaNa, vem raTificar a declaração de inexigi-
bilidade de licitação para a contratação do referido favorecido, determinando 
que se proceda a publicação do devido extrato.

terMo de ratiFicaÇÃo de 
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-018

o ordenador de despesas da(o) PreFeitUra MUNiciPaL de soUre, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
e de acordo com o que determina o art. 26 da lei nº 8.666/93, e considerando 
o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa 
a B XaViEr TrEiNaMENToS, vem raTificar a declaração de inexigibilidade 
de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se 
proceda a publicação do devido extrato.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210572

oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-017
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: riVaildo da SilVa SaNTaNa
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE BaNda caBra No forrÓ Para 
aPrESENTaÇÃo No rÉVEilloN 2022 No MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de tercei-
ros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de r$ 15.000,00
ViGÊNcia...................: 12 de Novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 12 de Novembro de 2021

coNtrato Nº...........: 20210573
oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-18

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: a B XaViEr TrEiNaMENToS
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM 
TrEiNaMENTo E aPErfEiÇoaMENTo dE PESSoal EM liciTaÇoES E coN-
TraToS coNforME a lEi Nº 14.133/2021, QUE ocorrErá Na daTa 22 a 
24/11/2021 daS 08:00h ÀS 12:00h das 13:30h às 17:30h. ViSaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES doS ProfiSSioNaiS QUE aTUaM Na coMiSSÃo dE 
liciTaÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de 
Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de r$ 4.780,00
ViGÊNcia...................: 12 de Novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 12 de Novembro de 2021

Protocolo: 729917
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 2º termo aditivo do contrato nº 0251/2021, ToMada dE 
PrEÇo nº 0010/2021. contratante fME contratada: PErEira & NoGUEira 
lTda objeto: aMPliaÇÃo dE EScolaS Na ZoNa UrBaNa E rUral do MU-
NiciPio, que entre si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo 
de aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência do contrato pelo período 
de 02 meses a contar de 01 de dezembro de 2021 até 31 Janeiro de 2022.

odair José Farias albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 729925
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MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0250/2021, convite nº 005/2021. 
contratante fME contratada: aNdErSoN M r corrEa EirEli objeto: coN-
clUSÃo do aNEXo da EScola MUNiciPal JoSÉ PicaNÇo BENTES, que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo de aditivo 
tem por objetivo a a alteração contratual com acréscimo de r$35.570,05 
e decréscimo no valor de r$371,07, passando o contrato do valor total de 
r$311.066,82 para o valor total de r$346.265,80.

odair José Farias albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 729922
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

contrato nº 20217002; oriGEM: dispensa de licitação nº 7/2021-00004; 
locaTária: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social; locador fa-
BioN da SilVa MacHado; oBJETo: locação de imóvel localizado na rua 
Marques de Tamandaré nº1170, Uruará-Pará a ser utilizado no funcionamen-
to da caSa dE PaSSaGEM. Valor ToTal: r$ 13.200,00 (treze mil e duzentos 
reais). ViGÊNcia: 16/11/2021 a 16/11/2022.
contrato nº 20217003; oriGEM: dispensa de licitação nº 7/2021-00006; 
locaTária: fUNdo dE dESEN. EdUcaÇÃo BáSica/fUNdEB; locador da-
NiEl MElo dE SoUZa NETo; oBJETo: locação de imóvel localizada na rua 
Benjamim constant s/n entre a avenida central e avenida Ângelo debiase 
Bairro centro, Uruará-Pá, a ser utilizado na instalação de Escola anexa a 
E.M.E.f. Melvin Jones. Valor ToTal: r$ 135.000,00 (cento e Trinta e cinco 
Mil reais)). ViGÊNcia: 16/11/2021 a 16/11/2022.

eXtrato de aditiVo
esPÉcie: aditivos de acréscimos de quantidades dos contratos: 4º Termo 
aditivo do contrato nº: 20196003 no valor r$ 262.417,95 (duzentos e ses-
senta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos); 
3º Termo aditivo do contrato nº 20196004 no valor r$ 74.000,10 (setenta 
e quatro mil, dez centavos) e 2º Termo aditivo do contrato nº 20196009 no 
valor r$ 96.799,96 (noventa e seis mil, setecentos e noventa e nove reais no-
venta e seis  centavos). oriGEM: inexigibilidade nº 6/2019-00001. oBJETo: 
credenciar pessoa jurídica que tenha dentre os seus objetivos a prestação de 
Serviços na área da Saúde sendo: consultas, Plantões, Exames clínicos e ci-
rurgias, para atender as demandas dos pacientes do Sistema único de Saúde 
- SUS, no Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde. 
coNtrataNte: Fundo Municipal de saúde. coNtratada: iNstitUto 
Madre teresa. Vigência: 03/11/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 729929
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA

.

eXtrato de coNtrato
Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 142/2021/PMX

toMada de PreÇos Nº 007/2021/PMX
coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇos Nº 363/2021/PMX

oBJeto: contratação de empresa especializada para a EXEcUÇÃo daS 
oBraS dE coNSTrUÇÃo dE 6 (SEiS) PoNTES dE coNcrETo arMado, loca-
lizadas na Zona rural deste Município, para cumprir com o Termo de convênio 
nº 030/2021, firmado entre o Governo do Estado através da Secretaria de 
Estado de Transportes - SETraN e o Município de Xinguara, Estado do Pará.
Valor GloBal: r$ 1.563.154,35 (Um milhão, quinhentos e sessenta e três 
mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtÁria: as despesas com a execução das obras/ser-
viços de que trata o objeto deste contrato, mediante a emissão de nota de 
empenho ordinário, está a cargo dos Elementos orçamentários Próprios, dis-
tribuídos conforme abaixo:
Loa do eXercÍcio de 2021
secretaria MUNiciPaL de oBras 
e iNFraestrUtUra UrBaNa
15.452.0004.1080.0000 - coNSTrUÇÃo dE PoNTES EM ESTradaS ViciNaiS
4.4.90.51- oBraS E iNSTalaÇÕES, exercício de 2021.
coNTraTaNTE: o Município de Xinguara, inscrito no cNPJ(Mf) sob o nº 
04.144.150/0001-20, com sede à Praça Vitória régia, s/nº, centro, Xinguara - Pará.
coNTraTada: TÉcNica ENGENHaria lTda. Estabelecida na Quadra 112-Sul 

(aSr SE 15), rua Sr 03, Nº 39, lote 11, Plano diretor Sul, Palmas-To, inscri-
ta no cNPJ sob o nº 05.283.511/0001-81, cEP: 77.020-172, fone (63)3215-
1830, email: tecnicaengadm@gmail.com.

XiNGUara-Pa, 11 de novembro de 2021.
MUNiciPio dE XiNGUara/Pa.
Moacir Pires de Faria

Prefeito Municipal
Protocolo: 729931

.

.

eMPresariaL
.

a tiM s/a 
empresa inscrita sob o cNPJ nº. 02.421.421/0011-93 

Torna público que requereu da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade - SEMaS atendendo a Not. 14148/GEcoS/ciNd/dla/SaGra/2021 a 
licença de operação para funcionamento de torre de telefonia celular, situado 
na rua frei Eduardo Stucch, S/Nº. - américa, Peixe Boi/Pa. 4G-PEBoJ1_Pa-
PXB_0001.

a tiM s/a 
empresa inscrita sob o cNPJ nº. 02.421.421/0011-93 

Torna público que requereu da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade - SEMaS atendendo a Not. 14150/GEcoS/ciNd/dla/SaGra/2021 a 
licença de operação para funcionamento de torre de telefonia celular, situado 
na rua Magalhães Barata, S/N, próximo rua da Mata - Vila Tauazinho cEP: 
68734-000 Peixe-Boi - Pa. 4G-PEiXJ1_PaPXB_0002.

Protocolo: 729934

ParQUe aMaZoNia eMPreeNdiMeNtos 
iMoBiLiÁrios sPe Ltda

cNPJ 22.911.970/0001-81
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de iga-
rapé-açú - SEMMa a licença ambiental de instalação nº 01/2021 com valida-
de até 15/04/2022, com atividade de loteamento urbano.

Protocolo: 729946

aUto Posto VarJÃo Ltda 
cNPJ: 21.552.022/0001-34 

Torna publico que recebeu da Secretaria de Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa a licença de operação - lo n°001/2018, para a atividade de PoSTo 
rEVENdEdor em Santana do araguaia/Pará.

Protocolo: 729953

a iMerYs rio caPiM caULiM s.a.
(cNPJ 16.532.798/0004-03) 

Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará (SEMaS/Pa), por meio do Processo nº 2021/36527, 
autorização para coleta, captura, resgate, Transporte e Soltura de fauna 
Silvestre em área de 146,5733 ha no corpo H, Mina ircc, ipixuna do Pará - 
Pa, em continuidade à autorização de fauna nº 4700/2021.

Protocolo: 729942

a HiGHLiNe do BrasiL 
iii iNFraestrUtUra de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 
inscrita no cNPJ/MF sob o nº 20.228.158/0001-20 

Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMa 
do Município de ananindeua/Pa as licenças Prévia e instalação para atividade 
de implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomu-
nicações, conforme o processo nº r0542018, situado na Estrada do curuçam-
bá, n° 7 - ananindeua/Pa (PaP-aiU-006).

Protocolo: 729935

e M c LeÃo - Me 
cNPJ: 11.189.910/0001-80 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a l.o nº 13099/2021 para atividade 
de Empresa Transportadora de resíduos de Serviços de Saúde através do 
processo nº 12689/2021.

Protocolo: 729937

iPiraNGa ProdUtos de PetrÓLeo s.a. 
rua B, s/n°, Porto Vila do conde Barcarena/Pa, torna público que recebeu 
da SEMaS a lo. 13040/2021 para atividade Terminal de abastecimento de 
combustíveis.

Protocolo: 729938

o sr. PLiNio LoPes aNdriaNi 
Brasileiro, casado, agricultor, portador do rG nº 1270414-3 SSP/Pr e cPf 
225.141.639-00, proprietário do imóvel SÍTio SÃo SEBaSTiÃo localizado no 
município de Brasil Novo-Pa, torna público que recebeu junto à SEMaS-Pa, a 
autorização Para Exploração florestal (aUTEf) nº 273850/2021 e licença de 
Atividade Rural (LAR) nº 13714/2021 para atividade de manejo florestal em 
regime de rendimento sustentável.

Protocolo: 729939
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receBiMeNto de LiceNÇa
o sr. Marcos JHoNes carLos de aLMeida 

Brasileiro, solteiro, Técnico agropecuário, portador do rG nº 4338885 SE-
GUP-Pa e cPf nº 793.651.402-34, detentor da faZENda BoM JESUS, situada 
no município de Pacajá, no Estado do Pará, torna público que recebeu junto 
à SEMaS-Pa a licENÇa dE aTiVidadE rUral (lar) nº 13727/2021 (Va-
lidade até: 05/10/2026) para Manejo florestal em regime de rendimento 
Sustentável e a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo florESTal (aUTEf) nº 
273864/2021 (Validade até: 06/10/2023).

Protocolo: 729940

siNdicato das eMPresas de LoGistica 
e traNsPortes de carGas No estado 

do Para - siNdicarPa
editaL de coNVocacao

de asseMBLeia GeraL ordiNaria
SiNdicaTo daS EMPrESaS dE loGiSTica E TraNSPorTES dE carGaS No 
ESTado do Para - SiNdicarPa, cNPJ 04.140.174/0001-00, por seu repre-
sentante legal e estatutário abaixo assinado, convoca todos os associados 
da base territorial deste Sindicato, para a assembleia Geral ordinária, que 
se realizará dia 23/11/2021 às 16h00, em primeira convocação e às 16h30 
em segunda convocação, na sede administrativa do Sindicato na av. Senador 
lemos/Ed. Síntese Plaza, 791 - 19º andar/sala 1906, nesta cidade, para dis-
cussão e deliberação da seguinte pauta:
1 - apreciação de Proposta orçamentária para o Exercício de 2022; e
2 - o que ocorrer.

Belém(Pa), 18 de Novembro de 2021
daNieL LUis carVaLHo BertoLiNi

diretor Presidente
Protocolo: 729958

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
errata

registro de preço para aquisição de matéria e equipamento da tecno-
logia da informática (ti), incluindo: impressora, nobreak, computador e 
monitor, para atender as unidades Básicas de Saúde. 
oNde se LÊ, Pregão Eletrônico nº 050/2021 - UaSG 980385, Processo lici-
tatório nº 039/2021. 
Leia-se Pregão Eletrônico nº 039/2021, Processo licitatório nº 050/2021. 
registro de preço visando a aquisição de medicamento e insumos para Secre-
taria Municipal de saúde. 
oNde se LÊ, Pregão Eletrônico nº 051/2021, Processo licitatório nº 040/2021, 
Leia-se Pregão Eletrônico nº 040/2021, Processo licitatório nº 051/2021. 
Publicado no dia 12/11/2021, nos jornais: Diário Oficial da União - Seção 
3 nº 213, Pag: 350. IOEPA Impressa Oficia do Estado do Para nº 34.764, Pag: 
153 e diário do Pará caderno Economia B10.

Protocolo: 729960

HiLdeFoNso de aBreU araÚJo 
cPF: 282.360.922-91 

Fazenda Jesus de Nazaré, localizada na Br-222, rondon do Pará, solicitou 
da SEcMa a renovação da lar sob protocolo no 512/2021.

HiLdeFoNso de aBreU araÚJo
cPF: 282.360.922-91

Fazenda Malu, localizada na Br-222, abel figueiredo, solicitou da SEMMaf a 
renovação da lar sob protocolo no 037/2021.

Protocolo: 729961

aGroPaLMa s.a.
cNPJ/Me nº 04.102.265/0001-51 - Nire 15300001188

editaL de coNVocaÇÃo 
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria

convidamos os senhores acionistas a se reunirem em assembleia Geral Extra-
ordinária no dia 26.11.2021, às 09h00min, na sede social, na rodovia Pa 150, 
Km 74, Tailândia - PA, a fim de deliberarem sobre a alteração do endereço da 
Sede Social da empresa, em razão da inserção dos complementos Bairro e 
cEP em seu endereço. os documentos pertinentes à assembleia encontram-
se à disposição do acionista na sede da Sociedade. Para participar na assem-
bleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias 
autenticadas dos seguintes documentos: (a) documento hábil de identidade 
do acionista ou de seu representante; (b) comprovante expedido pela institui-
ção financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma 
do artigo 126 da lei nº 6.404/76; e (c) instrumento de procuração, devida-
mente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação. Na forma 
do artigo 11, parágrafo único do Estatuto Social da companhia, os acionistas 
que se fizerem representar na Assembleia Geral deverão depositar seus ins-
trumentos de procuração na sede da companhia em até cinco dias antes da 
assembleia. Nos termos da legislação aplicável, os documentos referentes às 
matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia. Tailândia (PA), 18 de novembro de 2021. 
aGroPaLMa s.a.: andré Luiz de toledo Gasparini - diretor; Marcos 
Francisco de La cruz costa - diretor.

Protocolo: 729962

aUto Posto VarJÃo Ltda 
cNPJ: 21.552.022/0001-34 

Torna publico que requereu da Secretaria de Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa a renovação da licença de operação - lo n°001/2018, para a ativi-
dade de PoSTo rEVENdEdor em Santana do araguaia/Pará.

Protocolo: 729956

cÂMara MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL 014/2021
a cMP através da comissão de licitação, torna público para conhecimento 
aviso de licitação da PrEGÃo PrEENcial que tem como objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇo oBJETiVaNdo a coNTraTaÇÃo fUTUra dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coNfEcÇÃo, MoNTaGEM E iNS-
TalaÇÃo dE MoVEiS PlaNEJadoS coNfEccioNadoS EM Mdf, coNforME 
ESPEcificaÇÕES a SErEM MoNTadoS E iNSTaladoS NaS dEPEdENcia do 
PrEdio da cÂMara MUNiciPal dE PlacaS. data de abertura do certame 
30/11/2021, às 09:00.o edital, informações poderão ser obtidos no site ht-
tps://placas.pa.leg.br/a-camara/.

Placas (Pa), 16 de novembro de 2021.
Marcione rocha ribeiro

Presidente da Câmara Municipal de Placas
Protocolo: 729964

cÂMara MUNiciPaL de PLacas
eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato 008/2021 

do PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2020
contratante: Câmara Municipal de Placas- CNPJ N° 01.612.652/0001-40. 
coNTraTado: d & a SoUZa coMErcio lTda, pessoa Jurídica de direito 
Privado, portadora do cNPJ nº 10.845.199/0001-02. objeto: aQUiSiÇÃo 
dE MaTEriaiS dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, HiGiENE E liMPEZa E UTEN-
SilioS dE coPa E coZiNHa, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂ-
Mara MUNiciPal dE PlacaS, referente ao 1º Termo aditivo de quantidade 
do contrato Nº 008/2021, assim, o valor do presente termo aditivo é de r$ 
6.764,15 (seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos) 
valor que será somado ao contrato inicial que passará a ter o Valor global de 
r$ 35.541,28(trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte 
e oito centavos), ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do 
Contrato nº 008/2021, que não tenham sido modificadas por Termo Aditivo. 
daTa da aSSiNaTUra do TErMo: 16.11.2021.

Placas (Pa), 16 de novembro de 2021.
Marcione roche ribeiro

Presidente da Câmara Municipal de Placas
Protocolo: 729965

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2021
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto aquisição de 03 (três) minis Pc´s lV XE, em atendimento as neces-
sidades do SESi-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 29 de novembro de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br
a licitação ocorrerá no ambiente eletrônico, número do edital no BB - 908276

Belém (Pa), 18 de novembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 729967

FaZeNda BeLa Vista 
de propriedade do senhor ediaNo GoNÇaLVes da costa 

cPF 150.901.912-04 e rG 4086381 ssP/Pa 
Torna público que requereu junta a SEMaSa/Breu Branco, emissão de lar 
sob o processo n°228/2021 em 09/11/2021, para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 729968

iGor eULer riBeiro MartiNs
CPF nº 020.223.612-96 │ RG nº 6979714 PC - GO

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente e Turismo de 
cumaru do Norte, licença de instalação e operação nº 010/2021, processo 
ambiental nº 0065/2021, para Permissão de lavra Garimpeira para minério 
de ouro, com validade até 29/10/2023.

Protocolo: 729969
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